
Afvinklijst voor de verplichte bijlagen 
 
 

 
1.   Restauratieplan 
Een door een deskundige opgesteld restauratieplan of plan voor groot onderhoud waarbij alle 
genoemde beschrijvingen, tekeningen en rapportages dienen te zijn opgemaakt door een  
deskundige op dit vlak overeenkomstig de Leidraad van de rijkssubsidieregeling Subsidieregeling 
instandhouding monumenten. 
Het restauratieplan c.q. plan voor groot onderhoud bestaat uit: 

o een actuele beschrijving van de technische staat van het rijksmonument waarin de 
gebreken van het monument nauwkeurig worden beschreven; 

o tekeningen van de bestaande toestand van het monument en tekeningen van de 
voorgenomen werkzaamheden aan en wijzigingen van het monument; 

o een gespecificeerd bestek en werkbeschrijving, waarin vermeld per activiteit de daarvoor 
benodigde personele en materiële middelen. Het bestek dient conform het Besluit 
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 adequaat een overzicht van aard en 
omvang van de werkzaamheden en een beschrijving van de daarmee beoogde resultaten 
aan te geven. 

o een inspectierapport niet ouder dan twee jaren opgesteld door een onafhankelijk en 
o deskundig bureau, waarin het volgende is opgenomen: 

- de algemene gegevens van het rijksmonument, 
- de algehele conditie van het monument en conditie en/of de technische 

staat van details, 
- de uit te voeren werkzaamheden, 
- een aanduiding van urgentie van de uit te voeren werkzaamheden. 

o Een tijdsplanning van de werkzaamheden. Dit betreft een volledig tijdspad van de 
werkzaamheden. 

 
2.   Begroting 

Een sluitende begroting met onderbouwing. Een sluitende begroting en daarbij behorend 
dekkingsplan waaruit blijkt dat minimaal 30% van de subsidiabele kosten gedekt is door 
cofinanciering dan wel een eigen financiële bijdrage en daarnaast stukken waaruit blijkt dat deze 
cofinanciering reeds is toegezegd dan wel beschikbaar is, 
Op basis van deze begroting dient de subsidiehoogte te kunnen worden bepaald. Met ‘sluitend’ word 
bedoeld dat de begroting wordt voorzien van een financieringsplan / dekkingsplan waaruit kan worden 
opgemaakt op welke wijze en door wie de kosten van het project worden gedekt. 
Hierbij dient de eigen bijdrage van de aanvrager te worden vermeld alsmede het totaal gevraagde 
subsidiebedrag, zodat het financieringsplan uitkomt op 100% dekking van de totale projectkosten. 
Zorg ervoor dat de in deze begroting genoemde kosten aansluiten bij de in het projectplan genoemde 
activiteiten. 
Indien sprake is van een project met herbestemming dienen de werkzaamheden die nodig zijn om de 
herbestemming te realiseren duidelijk herkenbaar te zijn opgenomen. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden t.b.v. de herbestemming dient sprake te zijn van sobere en doelmatige inzet van 
middelen. 
De begroting dient kwantitatief te zijn onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes, bestekken of 
prijsopgaven beschikbaar zijn, dienen deze te worden meegestuurd. 

 
Let op: U moet het format van de provincie Groningen gebruiken of een begroting op te maken die alle 
onderdelen bevat die in dit format zijn opgenomen. Het format is op te vragen bij 
m.wobbes@provinciegroningen.nl  

 
De subsidiabele restauratiekosten worden in opdracht van de provincie Groningen door de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed berekend aan de hand van de leidraad SIM. Niet-subsidiabel zijn in ieder geval de 
kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die via de subsidiebeschikking van het 
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (SIM) gefinancierd worden. 

 
3. De benodigde vergunningen voor de restauratie. 

  



4. Een toelichting op: 
o De uniciteit van het rijksmonument en de plaats van het monument in de Groninger 

Geschiedenis 
o De staat van onderhoud van het monument; 
o De mate waarin binnen het totaalproject de genomen energiebesparende en andere 

duurzaamheidsmaatregelen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik van het 
monument ten opzichte van de totale projectkosten. (toelichting: dit betreft de uitkomsten 
van een inventarisatie van mogelijke maatregelen op het gebied van energiebesparing en 
duurzaamheid, een onderbouwing van de keuzes die er op dit vlak in het kader van het 
project zijn gemaakt, en indien van toepassing het percentage van de projectkosten dat 
wordt besteed aan maatregelen ten aanzien van energiebesparing en duurzaamheid) 

 
5. Plan van herbestemming (als dat van toepassing is) 
In het geval van herbestemming: een plan voor de herbestemming waarin de volgende 
onderdelen zijn opgenomen: (toelichting: Van herbestemming is sprake indien er na restauratie een 
andere dan de oorspronkelijke functie kan worden gevestigd dan wel indien een substantiële 
verbreding van de oorspronkelijke functie kan worden gerealiseerd) 

 
o Een overzicht van de voor het betreffende Rijksmonument verkregen subsidies over een 

periode van de laatste driejaren. 
o Een door een deskundige opgestelde beschrijving van de huidige en nieuwe bestemming. 
o Een toelichting op de bijdrage aan het lokale en regionale vestigingsklimaat en de 

leefbaarheid. 
o Een toelichting op de mate waarin de herbestemming bijdraagt aan de leefbaarheid; 
o Een toelichting op de mate waarin de herbestemming bijdraagt aan het vestigingsklimaat; 
o Indien van toepassing: de benodigde vergunningen voor de herbestemming. 

 
6. Het Periodiek Instandhoudingsplan (als die voorhanden is) 
Indien deze voorhanden is: Het Periodiek Instandhoudingsplan van het monument met onder meer 
een meerjarenbegroting, behorende bij het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 
(SIM) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 
7. Exploitatieplan in het geval van een niet-woonhuis 
In het geval van een niet-woonhuis een exploitatieplan. 
Een actueel exploitatieplan voor de komende zes jaar na de afronding van de restauratie. Dit is een 
inhoudelijke en financiële beschrijving van de wijze waarop in de periode van zes jaren na afronding 
van de restauratie wordt voorzien in de exploitatie van het rijksmonument casu quo van de 
benodigde onderhoudswerkzaamheden om het rijksmonument in een goede staat te houden. 

 

8. Toelichting wanneer het monument in het aardbevingsgebied staat 
Voor aanvragen uit de tien aardbevingsgemeenten de volgende toelichting: Is er sprake van groot 
onderhoud in combinatie met schadeherstel of versterking. 

 
9. Statuten of oprichtingsakte in geval u aanvraag als privaatrechtelijke rechtspersoon 
Indien u een privaatrechtelijke rechtspersoon bent: de meest recente versie van een afschrift 
van de statuten of oprichtingsakte. 

 
10.  Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel G) 


