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Schriftelijke vragen over subsidie voor rijksmonumenten 

Geachte heer Jousma, 

In deze brief beantwoorden wij uw schriftelijke vragen van 19 maart jl. over subsidie voor rijksmonumenten. 

Wraag 1: Vindt het College het niet zeer onwenselijk dat een landelijke regeling voor niet 
woonhuismonumenten zo slecht uitpakt voor onze provincie? Zo nee waarom niet? 

Nee. Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt al jaren laagrentende leningen voor de restauratie van 
woonhuismonumenten. Sinds 2012 worden laagrentende leningen verstrekt voor niet-woonhuismonumenten. 
Wij constateren met de minister dat in Groningen eigenaren van woonhuismonumenten proportioneel gebruik 
maken van de leenfaciliteiten. 
Uw vragen betreffen de niet-woonhuismonumenten. Voor de rijksmonumentale niet-woonhuizen zijn er 
verschillende landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden o.a. voor restauratie en onderhoud. Wij 
herkennen de constatering van de minister dat er in het Noorden voor o.a. herbestemming van niet 
woonhuismonumenten minder economische dragers zijn dan in de Randstad. Tevens constateren wij dat de 
waarde van deze monumentale panden in het Noorden lager ligt wat betekent dat de hoogte van de lening niet 
hoog kan zijn. Om deze redenen is de leenfaciliteit van monumentale niet-woonhuizen voor eigenaren niet in 
trek. Daarom kiezen veel eigenaren in het Noorden voor gunstige subsidiefaciliteiten. 

Vraag 2: Vindt het College het niet onrechtvaardig dat subsidies op deze manier terecht komen waar 
financiële dragers voldoende aanwezig zijn? Zo nee waarom niet? 

Nee. Het artikel betreft de leenfaciliteit voor rijksmonumenten en gaat niet over subsidies. Subsidies voor 
restauratie worden in Nederland verdeeld op basis van het aantal rijksmonumenten. De provincie Groningen 
krijgt een gelijkwaardig aandeel. Daarbij merken wij op dat in onze provincie de subsidiefaciliteiten kortgeleden 
zijn uitgebreid voor zowel monumentale niet-woonhuizen als woonhuizen. Bij het opstellen van de 
subsidieregelingen hebben wij het aspect van de financiële draagkracht van eigenaren specifiek meegenomen. 

Vraag 3: WH het College kenbaar maken bij de minister van OCW dat deze regeling ongunstig uitpakt 
voor gebieden bulten de Randstad en de regeling aangepast dient te worden? Zo nee waarom niet? 

Nee. Wij zijn van mening dat de landelijke leenfaciliteit an sich goed in elkaar steekt. Wij constateren echter dat 
de mogelijke doelgroep in het Noorden kleiner is en weinig gebruikt maakt van deze faciliteit (zie antwoord 
vraag 1). Eigenaren van monumentale niet-woonhuizen in het Noorden maken gebruik van 
subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie. De oorzaak zit niet in de leenfaciliteit zelf maar in het feit 
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dat het Noorden minder financiële en economische draagkracht heeft en er relatief kleinere objecten zijn in onze 
provincie. Om die reden zijn wij met de minister van OCW in gesprek over de uitbreiding van subsidiering van 
rijksmonumenten in onze provincie en niet over de leenfaciliteiten. 

Vraag 4: Wil het College hiertoe gezameniijk optreden met Gedeputeerde Staten van Drenthe en 
Frysiên? Zo nee waarom niet? 

Nee, zie het antwoord op vraag 3. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ieput^rde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


