Geacht Statenlid,
Op 21 september jongstleden vond een vergadering plaats van de Programmaraad van de
Randstedelijke Rekenkamer. Eén van de onderwerpen die zijn besproken is de stand van zaken van
de lopende onderzoeken in 2017. Zo is de Rekenkamer eind augustus een onderzoek gestart naar de
provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten voor de provincies NoordHolland, Utrecht en Zuid-Holland. De heer Vermeulen (Programmaraadslid namens Flevoland) heeft
de suggestie gedaan om ook Flevoland en specifiek Schokland en Urk te betrekken bij het onderzoek.
Wij hebben echter besloten het onderzoek niet te verbreden met de provincie Flevoland, gezien het
feit dat in de provincie Flevoland slechts een gering aantal rijksmonumenten ligt (82) ten opzichte
van 14.009 in Noord-Holland, 5.618 in Utrecht en 9.157 in Zuid-Holland. Ook heeft de provincie geen
specifieke subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten opgesteld, die we zouden
kunnen onderzoeken.
Ons besluit lichten we graag nader toe aan de hand van enkele aanvullende gegevens, zodat een
indruk wordt verkregen hoe de provincie Flevoland omgaat met de restauratie van
rijksmonumenten.
Restauratie van Rijksmonumenten in Flevoland
De provincie Flevoland ontvangt jaarlijks (net als alle andere provincies) middelen van het
Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten. Dit bedrag is afgestemd op het aantal
rijksmonumenten in de provincie.
Deze middelen ( € 118.541 per jaar) worden gestort in de bestemmingsreserve
Monumentenzorg. Hierin worden ook eigen middelen gestort.
De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe
te kennen voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten.
Op basis van de algemene subsidieverordening wordt subsidie verstrekt aan gemeenten;
Eigenaren van monumenten dienen een aanvraag in bij de gemeente die vervolgens bij
provincie een verzoek om een aanvullende bijdrage indient. De provinciale financiële
bijdrage is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage.
In Flevoland is de eerste subsidie in 2014 verstrekt voor de restauratie van het
rijksmonument Ring 1 in Nagele voor € 237.082.
In 2015-2016 was sprake van een tweede project; de Renovatie van de oude bakkerij op Urk
voor € 225.000 (196.000 in 2015 en 29.000 in 2016).
In het najaar van 2017 wordt door de Monumentenwacht een nulmeting uitgevoerd om
inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van de rijksmonumenten in Flevoland (exclusief de
rijksmonumenten met de functie woonhuis). Dit is vergelijkbaar met de andere provincies,
waar ook een erfgoedmonitor plaatsvindt of al heeft plaatsgevonden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Steven van Oostveen
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