
Schriftelijke Vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel 

Datum : 17-04-2018

Naam & fractie : SP/ Ellen van den Berg

Onderwerp : Mislopen subsidie/leningen Rijksmonumenten Overijssel

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk 
te beantwoorden:

De Statenfractie van de SP heeft kennisgenomen van de antwoorden op Kamervragen van het
Tweede Kamerlid mevrouw Laan-Geselschap inzake een artikel in het Dagblad v/h Noorden “ Het
Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen “.Minister van Engelshoven ( OCW) geeft in 
haar antwoorden aan dat in 2012 de regeling is uitgebreid naar niet woonhuis monumenten. 
Eigenaren van deze monumenten kunnen onder gunstige voorwaarden een hypothecaire lening
verkrijgen. Vanaf de ingang van de regeling in 2012 heeft slechts een eigenaar in de provincie 
Overijssel gebruik gemaakt van deze regeling, waarbij de hoogte van de verstrekte lening relatief laag
is. In vergelijking met andere provincies is dit zeer laag terwijl Overijssel juist een relatief groot aantal 
Rijksmonumenten heeft (4060). Volgens de minister heeft de ongelijke verdeling van subsidie over 
Nederland te maken met onvoldoende economische dragers buiten de Randstad. In de Provinciale 
Staten van Groningen zijn hier ook vragen over gesteld. 

De SP fractie wil het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

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

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?

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

Vraag 4: Wil het College hiertoe gezamenlijk optreden met Gedeputeerde Staten van andere 
landelijke provincies met weinig aanvragen (bijv. Groningen, Friesland en Drenthe)? Zo nee waarom 
niet?

Vraag 5: Ziet GS verder mogelijkheden vanuit huidige provinciale regelingen eigenaren van 
monumenten te ondersteunen om gebruik te kunnen maken van de leningen van het Nationaal 
Restauratiefonds? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl
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