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Datum

-

20 mei 2015

Nr.

Van

Het college van B&W

Contactpersoon: Mevr. A.M.A. Vrijenhoek- de Vries

Aan

De raads- en duoburgerleden

Email: A.M.A.Vrijenhoek@bergenopzoom.nl
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Tel: (0164) 277657
Portefeuillehoude~s)

A.J.F.M. Linssen

Onderwerp

Instellen subsidieplafond subsidieregeling
Gebouwd Erfgoed

Doel

0 Oordeelsvorming/Peilen van
gevoelens

D Zienswijzen/wensen en
bedenkingen
Mededeling
Op grond van de Algemene Subsidieverordening 2015 hebben wij de bevoegdheid om in de afzonderlijke
subsidieregelingen een subsidieplafond vast te stellen. In de samen met de ASV aangenomen motie is vastgelegd dat de raad voorafgaand aan het vaststellen van een subsidieregeling door middel van een gevoelenspeilende raadsmededeling wordt geïnformeerd over het instellen van een subsidieplafond.
Wij hebben het voornemen om de subsidieregeling Gebouwd Erfgoed 2015 vast te stellen. Deze
subsidieregeling volgt de Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing 2012-2014 op. Met de term gebouwd erfgoed
wordt tot uitdrukking gebracht dat niet alleen monumenten beschermenswaardig zijn , maar ook alle overige
panden en objecten binnen het beschermd stadsgezicht. De subsidieregeling leidt enerzijds tot een versobering
van de subsidiabele kosten, die in de kern neerkomen op het conserveren van de bestaande monumentale en
cultuurhistorische waarden. Anderzijds biedt de subsidieregeling de mogelijkheid om subsidie te verstrekken
voor het uitvoeren van een zogenaamd duurzaamheidsonderzoek. Hiermee wordt onderzocht hoe de
milieuprestaties van monumenten kunnen worden verbeterd . De subsidieregeling dient daarmee een tweeledig
doel. De regeling zal op 1 juli 2015 in werking treden.
De subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015 wordt gefinancierd vanuit het thans nog
beschikbare budget Stedelijke Vernieuwing 2012-2014 (ISV budget).
Wij wensen voor deze subsidieregeling gebruik te maken van onze bevoegdheid om subsidieplafonds vast te
stellen. De subsidieplafonds zijn afgestemd op het aantal te verwachten subsidieaanvragen. Het subsidieplafond
voor instandhoudingswerkzaamheden bedraagt € 52.000,-. Daarmee kunnen per jaar circa 13 aanvragen
gehonoreerd worden . Het subsidieplafond voor restauratiewerkzaamheden bedraagt€ 14.000,-, zodat jaarlijks in
beginsel één subsidieaanvraag voor restauratiewerkzaamheden kan worden gehonoreerd. Aan het uitvoeren van
instandhoudings- en restauratiewerkzaamheden is de verplichte uitvoering van een duurzaamheidsonderzoek
gekoppeld. De kosten daarvan worden gesubsidieerd tot een maximaal subsidiebedrag van€ 1.000,- , zodat het
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subsidieplafond voor duurzaamheidsonderzoeken € 14.000,- bedraagt (13 instandhoudingsprojecten en één
restauratie) .
Graag vernemen wij uw reactie op het instellen van deze subsidieplafonds.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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