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Voor haalbaarheidsonderzoek werden in de periode 2011-2017 in totaal
2.763 subsidieaanvragen ingediend. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal €
8.224.078 aan subsidie verleend. In de jaren 2011 tot en met 2017 zijn voor wind- en
waterdicht in totaal 282 aanvragen ingediend en is er € 2.929.444 aan subsidie verleend.
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In bovenstaande grafieken zijn het totaal aantal aanvragen, de verleende bedragen en het
aantal verleningen en afwijzingen per jaar weergegeven voor zowel het
haalbaarheidsonderzoek als wind- en waterdicht over de periode 2011-2017. Voor 2011
tot en met 2013 is er om systeemtechnische redenen geen informatie beschikbaar over de
verleende subsidiebedragen voor haalbaarheidsonderzoek.
De regelingen haalbaarheidsonderzoek en wind- en waterdicht zijn onderdeel van de
subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten (SHM). De SHM staat open
voor rijksmonumenten maar ook voor overige (niet-rijksbeschermde) monumenten zoals
provinciale en gemeentelijke monumenten en gebouwen waarvan de gemeente beaamt
dat zij een bijzondere historische waarde en betekenis hebben.

Vanaf 2014 lichte daling aanvragen en bedragen
haalbaarheidsonderzoek
Het aantal aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek steeg van 2011 tot en met 2013 en
daalde hierna weer. Over de periode 2011 tot en met 2017 zijn er in totaal
2.763 aanvragen ingediend voor 3.202 monumenten. Hiervan zijn 1.475 aanvragen
verleend. De verleende subsidie daalde van € 2.007.498 in 2014 naar € 1.837.104 in
2016. In 2017 is er meer verleend dan in eerdere jaren, namelijk €2.463.373.

Daling aantal aanvragen wind- en waterdicht
In totaal werden er van 2011 tot en met 2017 voor wind- en waterdicht 282 aanvragen
ingediend voor 352 monumenten. Hiervan zijn 151 aanvragen verleend. Het aantal
aanvragen steeg licht van 48 in 2011 naar 59 in 2012. Het aantal daalde vervolgens naar
15 aanvragen in 2017. Ook de verleende subsidiebedragen vertonen een daling, van €
693.225 in 2011 naar € 168.340 in 20167.

Reden van afwijzing

Behalve ontoereikend budget kunnen er formele gronden zijn om een aanvraag af te
wijzen of buiten behandeling te stellen, omdat de aanvraag niet aan de voorwaarden van
de regeling voldoet. Daarnaast kan een aanvrager besluiten zijn aanvraag in te trekken.
Aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek worden vaak afgewezen om budgettaire
redenen. Van 2013 tot en met 2015 was dit voor bijna de helft van de aanvragen in die
jaren het geval. In 2011 en 2016 lag dat aandeel lager, namelijk rond een kwart van de
aanvragen. In 2017 werd 7% van de aanvragen afgewezen om budgettaire redenen. In
2012 is geen enkele aanvraag om budgettaire redenen afgewezen. Aanvragen voor winden waterdicht worden relatief vaak afgewezen op inhoudelijke gronden, omdat deze
restauratiewerkzaamheden betreffen in plaats van noodmaatregelen die het monument
beschermen tegen weersinvloeden.

Bronnen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - eigen registratie

31 december 2017
Meetfrequentie:
jaarlijks

Verantwoording:
De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE). De gegevens zijn afkomstig uit de subsidieregistratie van deRCE.
Voor de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten (SHM) is
ieder jaar in totaal structureel 2,4 miljoen euro beschikbaar, waarvan 1,7 miljoen
voor haalbaarheidsonderzoek en 0,7 miljoen voor wind- en waterdicht. In zowel
2011 als 2012/2013 is het budget voor haalbaarheidsonderzoek verhoogd met
respectievelijk 1,6 miljoen en 3,8 miljoen euro.
In 2011 is voor haalbaarheidsonderzoek een extra budget ingebracht van 1,6
miljoen euro door de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit extra budget werd eenmalig
toegewezen omdat de herbestemmingsregeling bijdraagt aan
beleidsdoelstellingen voor gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Het
gaat om aandachtswijken, krimpregio’s en zogeheten Ortega-gemeenten (de
'new towns' Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer).
Monumenten zijn bepalende iconen voor de eigenheid van deze gebieden.
Ondanks het extra budget werden 50 aanvragen om budgettaire redenen
afgewezen.
Vanwege de grote overvraag werd ook in 2012 door het Ministerie vanOCW een
extra budget voor haalbaarheidsonderzoek ingebracht van 3,8 miljoen euro.
Hierdoor hoefden dat jaar geen aanvragen om budgettaire redenen te worden
afgewezen. Het bedrag van circa 1 miljoen euro dat overbleef, werd toegevoegd
aan het budget van 2013. In 2014, 2015 en 2016 was geen sprake van extra
budget. In 2017 heeft het Ministerie van OCW ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar
gesteld.
Er is voor het haalbaarheidsonderzoek geen informatie beschikbaar over de
subsidiebedragen van jaren 2011 t/m 2013, omdat in deze jaren een ander
informatiesysteem is gebruikt door de RCE. De aantallen aanvragen en
monumenten zijn over deze jaren wel beschikbaar, omdat deze informatie eerder
uit de systemen is gehaald.
Lees hier meer over het onderwerp Subsidieregelingen Herbestemming.

