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Subsidie voor restauratie rijksmonumenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft sinds 2006
verschillende subsidies verleend aan eigenaren van rijksmonumenten, op basis van het
Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim). Zo is onder andere tot
2012 subsidie verleend voor de restauratie van rijksmonumenten. Vanaf 2012 is
het restauratiebudget gedecentraliseerd naar de provincies. Vóór deze decentralisatie zijn
onderstaande incidentele restauratieregelingen uitgevoerd door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE):
- Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2006 (Rrwr)
- Rrwr 2007
- Rrwr 2008
- Regeling extra rijkssubsidiëring restauratie monumenten 2009 (Rerrm)
- Subsidieregeling restauratie en herbestemming cultureel erfgoed (Srhce, 2010)
- Tijdelijke subsidieregeling restauratie speciale projecten (Tsrsp, 2010)
- Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011 (Rm)
- Subsidieregeling restauratieprojecten 2012 (Sr)

Regelingen per jaar:
2006:

Rrwr2006

2007:

Rrwr2006

2008:

Rrwr2007

2009:

Rrwr2007, Rrwr2008, Rerrm

2010:

Rrwr2007, Rrwr2008, Rerrm, Srhce, Tsrsp

2011:

Rrwr2007, Srhce, Rm2010

2012:

Sr

Subsidiebudget per regeling
Rrwr2006

€

35.000.000

Rrwr2007

€

89.075.000

Rrwr2008

€

29.925.000

Rerrm2009

€

52.107.057

Srhce

€

15.000.000

Tsrsp

€

9.030.000

Rm2010/2011

€

46.000.000

Sr

€

27.007.500

Totaal

€

303.134.557

De subsidieplafonds van de restauratieregelingen zijn niet altijd beperkt tot één
aanvraagjaar. In de indicatoren zijn de verleningen van verschillende regelingen daarom
per jaar bij elkaar genomen. Er is geen informatie beschikbaar over de hoeveelheid van, of
de redenen voor, afwijzingen. Vanwege de grote diversiteit van de inrichtingen van de
restauratieregelingen en het feit dat een regeling in meerdere jaren door kan lopen, is het
lastig om gegevens uit verschillende jaren te vergelijken.

Monumentcategorieën
De categorieën waarvoor de regelingen van kracht waren, waren verschillend van aard. De
regelingen Rrwr 2006, Rrwr 2007, Rrwr 2008 en Srhce stonden voor alle monumenten
open. Eigenaren konden binnen bepaalde categorieën subsidie voor hun monument
aanvragen met een minimum en een maximum aan subsidiabele kosten. In de regelingen
Rerrm, Tsrsp en Sr werden specifieke monumenten met een bijbehorend subsidieplafond
genoemd. Voor een specificatie hiervan, zie de verschillende indicatoren

Subsidievaststellingen
Eigenaren konden een subsidieaanvraag bij deRCE indienen voor één monument, maar
ook voor meerdere monumenten tegelijk of voor een zelfstandig onderdeel van een
monument. In dit laatste geval kan gedacht worden aan een aparte aanvraag voor een
kerk en kerktoren. Deze variatie zorgt ervoor dat het aantal subsidievaststellingen niet
direct iets zegt over het aantal unieke monumenten waarvoor subsidie is aangevraagd. In
de Erfgoedmonitor is een aparte indicator opgenomen met het aantal
subsidievaststellingen vanaf 2006. De overige indicatoren gaan uit van het aantal 'unieke'
monumenten. Unieke monumenten worden hier geteld per jaar, per regeling en
geldstroom en per monumentcategorie. Een monument kan in verschillende regelingen
en dus in verschillende jaren voorkomen.

Voorrangscriteria

In de restauratieregelingen van 2006-2012 is niet in alle gevallen sprake van
voorrangsposities.. Bij de Rrwr 2006, Rrwr2007 en Rrwr2008 werd er geselecteerd op
laagste begroting eerst, waarbij er bij de Rrwr 2006 allereerst werd gekeken naar de
begrotingen van monumenten die deel uitmaakten van een beschermde buitenplaats of
een beschermd stads- of dorpsgezicht. Bij de Srhce en Rm werden binnengekomen
aanvragen behandeld op volgorde van ontvangstdatum en daarna op basis van de laagste
subsidiabele kosten. Bij de Rm werd per provincie aan maximaal 4 monumenten subsidie
verleend. Dit aantal kon toenemen zolang het plafond nog niet was bereikt.
Download hier een overzicht van de verschillende versies van de restauratieregelingen
uitgevoerd door de RCE over de periode 2006-2012.

Indicatoren bij dit onderwerp
Subsidie voor restauratie - aantal vaststellingen
Er zijn in de periode 2006-2012 in totaal 643 restauratiesubsidies
vastgesteld.

Subsidie voor restauratie – aantal en bedragen per
categorie
Er is in de periode 2006-2012 in totaal voor €276.029.938 aan
restauratiesubsidies vastgesteld, waarvan 45% (€125.058.760) naar de
categorie ‘kerkelijke gebouwen’ ging. In deze categorie is in diezelfde
periode ook het hoogste aantal subsidies vastgesteld.

Subsidie voor restauratie – per type eigenaar
In de periode 2006-2012 ging het merendeel van de restauratiesubsidies
(55%) naar monumenteigenaren in de categorie ‘vereniging, stichting
of kerkbestuur’.

