
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 28 juni 2011,  
nr. 2011-31559, tot bekendmaking van 
Uitvoeringsregeling restauratie 
provinciale monumenten Noord-
Holland 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 28 juni 2011, onder nr. 13, het volgende 
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009 

Besluiten vast te stellen

Uitvoeringsregeling restauratie provinciale 
monumenten Noord-Holland 2011.

Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan 
onder:
a  inspectierapport: rapport met betrekking tot 

een beschermd monument dat de technische 
of fysieke staat van dat monument beschrijft, 
en dat is opgesteld door een ter zake des-
kundige onafhankelijke persoon of instantie;

b  monument: beschermd provinciaal monu-
ment in de Provincie Noord-Holland dat op 
het moment van ontvangst van de subsi-
dieaanvraag niet voor meer dan de helft van 
de oppervlakte voor bewoning in gebruik is, 
na restauratie voor niet meer dan de helft van 
de oppervlakte voor bewoning in gebruik 
wordt genomen of voor meer dan de helft van 
de oppervlakte als recreatiewoning in gebruik 
is of na restauratie in gebruik wordt genomen

Artikel 2
1  Subsidie kan worden verstrekt voor de 

restauratie van:
 a  monumenten;

 b  onroerende zaken die tot 3 jaar voor ont-
vangst van de subsidieaanvraag waren 
beschermd als provinciaal monument in 
de provincie Noord-Holland;

2  Indien het monument een kerkgebouw is, 
kunnen restauraties aan toren en schip als 
afzonderlijke restauraties van het monument 
worden beschouwd.

Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan:
a  de eigenaar van het monument of de 

onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, 
onder b.;

b  degene die op eigen kosten restauratiewerk-
zaamheden uitvoert aan een monument of de 
onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, 
onder b., mits de eigenaar schriftelijk toe-
stemming voor de te verrichten restauratie 
heeft verleend en niet zelf tot restauratie 
overgaat. 

Artikel 4
Subsidie wordt slechts verstrekt indien uit het 
inspectierapport blijkt dat de restauratie tech-
nisch urgent is. 

Artikel 5
1  Een aanvraag om subsidie wordt niet 

behandeld indien met de uitvoering is gestart 
voordat de aanvraag is ontvangen;

2  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
 a  een begroting van de kosten van de 

activiteit;
 b  een financieringsplan van de kosten van 

de activiteit.

Artikel 6
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond 
vast.

Artikel 7
1  Aanvragen om subsidie worden behandeld op 

volgorde van ontvangst. 
2  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 

4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de  
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te 
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vullen, geldt als datum van ontvangst van de 
aanvraag, de datum waarop de aanvraag is 
aangevuld.

3  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag 
door ons worden ontvangen en door honore-
ring van deze aanvragen het subsidieplafond 
wordt overschreden, wordt de aanvraag met 
de laagste projectkosten als eerste in 
behande ling genomen.

Artikel 8
Subsidie wordt geweigerd indien: 
a  de activiteit niet financieel haalbaar is;
b  het monument op het moment van ontvangst 

van de subsidieaanvraag is beschermd als 
rijksmonument;

c  het inspectierapport ouder is dan 2 jaar;
d  de omgevingsvergunning op het moment van 

de subsidieaanvraag niet onherroepelijk is;
e  voor dezelfde restauratie in 10 jaar voor ont-

vangst van de subsidieaanvraag door gedepu-
teerde staten reeds subsidie is verstrekt;

Artikel 9
1  Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van:
 a  het herstel van het historisch casco;
 b  het herstel van overige onderdelen die 

monumentale waarde bezitten;
 c  voorzieningen aan het monument die 

nodig zijn voor een regelmatige inspectie 
van het monument;

 d  installaties ter voorkoming van brand of 
blikseminslag;

 e  schilderwerk van monumentale onder-
delen;

 f  een Casco-All-Risk verzekering voor de 
duur van de restauratie;

 g  directievoering voor zover deze betrekking 
hebben op de restauratie;

 h  de kosten voor een architect voor zover 
deze betrekking hebben op de restauratie 
tot maximaal 10% van de subsidiabele 
kosten;

 i  een inspectierapport.

2  Indien de aanvraag betrekking heeft op de 
restauratie van een monumentale tuin wordt 
de subsidie verstrekt voor de kosten van 
herstel van bouwkundige elementen waarbij 
de oorspronkelijke ontwerptekening als 
uitgangspunt wordt genomen.

3  Indien de aanvraag betrekking heeft op de 
restauratie van een stolpboerderij komen ook 
de kosten voor reconstructie van de van oor-
sprong bij de boerderij behorende onderdelen 
voor subsidie in aanmerking.

4  Kosten van zelfwerkzaamheid komen voor 
subsidie in aanmerking, indien de werk-
zaamheden worden verricht in het kader van 

een door de subsidieontvanger gedreven 
onderneming.

Artikel 10
Subsidie wordt niet verstrekt voor kosten die 
gedekt worden op basis van een verzekering.

Artikel 11
1  De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele 

kosten tot maximaal € 200.000,–.

2  Indien de subsidie minder dan € 5.000,– 
bedraagt wordt de subsidie alsnog geweigerd.

Artikel 12
De subsidieontvanger is verplicht om:
a  binnen negen maanden na ontvangst van de 

subsidiebeschikking te starten met de 
feitelijke werkzaamheden aan het monu-
ment;

b  voor de duur van de werkzaamheden waar-
voor subsidie is verleend, een Casco-All-Risk 
verzekering af te sluiten;

c  het monument gedurende 10 jaar na ont-
vangst van de subsidiebeschikking te ver-
zekeren tegen brand-, storm- en bliksem-
schade.

Artikel 13
1  De aanvraag om vaststelling van de subsidie 

wordt ingediend binnen 13 weken na vol-
tooiing van de activiteit.

2  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 
weken na ontvangst van de in het eerste lid 
genoemde aanvraag.

Artikel 14
1  Deze regeling treedt met ingang van 1 juli 

2011 in werking.
2  Deze regeling wordt aangehaald als 

Uitvoeringsregeling restauratie provinciale 
monumenten Noord-Holland 2011.

Haarlem, 28 juni 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, wnd, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 30 juni 2011.

Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, wnd, provinciesecretaris.
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Toelichting

Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie 
van beschermde provinciale monumenten in 
Noord-Holland. Ook kan subsidie worden ver-
strekt voor voormalige provinciale monumenten, 
die tot drie jaar voor ontvangst van de subsidie-
aanvraag nog wel een provinciaal monument 
waren.

Artikel 8
Onder het historisch casco worden dragende 
onderdelen, kapconstructies, vensters en deuren 
begrepen.
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