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In deze toelichting wordt op onderdelen van de subsidieverordening nadere uitleg gegeven. Veel 
artikelen spreken voor zich. Deze worden dan ook niet nader besproken. Per hoofdstuk wordt een 
toelichting gegeven. Hieraan voorafgaand wordt in gegaan op het belang van hogere regelgeving die 
eveneens van toepassing is op de werking van de verordening. 
 
Hogere regelgeving 
Op deze subsidieverordening is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Awb geeft 
algemene procedureregels hoe bestuursorganen, om moeten gaan met onder andere verzoeken, 
bezwaarschriften en ook subsidieaanvragen van burgers.  
 
Bepalingen en regels uit hogere regelgeving mogen niet herhaald worden in lagere regelgeving, terwijl 
sommige bepalingen met name van belang zijn voor de verordening. In deze toelichting worden 
artikelen uit de Awb besproken die van direct belang zijn voor de subsidieverordening. Dit betreft de 
uitbetaling, eventuele opschorting en terugvordering subsidie en de intrekking of wijziging van de 
subsidie. 
 
Uitbetaling van de subsidie 
Het subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald, onder verrekening 
van betaalde voorschotten. In afwijking van de normale gang van zaken, waarbij het subsidiebedrag in 
zijn geheel achteraf wordt uitbetaald, biedt een voorfinanciering in zeer bijzondere gevallen de 
mogelijkheid om de subsidie in termijnen uitbetaald te krijgen: telkens wanneer een fase van de bouw 
is afgerond en betaald, kunnen de rekeningen en betaalbewijzen worden overlegd, waarna uitbetaling 
van de subsidie over die fase van de bouw kan plaatsvinden. 
 
Opschorting en terugvordering 
De artikelen 4:56 en 4:57 van de Awb zijn van overeenkomstige toepassing. Dit houdt in dat op grond 
van deze artikelen de verplichting tot betaling van een subsidiebedrag of een voorschot kan worden 
opgeschort zodra burgemeester en wethouders er kennis van hebben genomen of het vermoeden 
hebben dat de subsidie niet kan worden uitgekeerd omdat bijvoorbeeld niet aan de gestelde eisen is 
voldaan. Ook kunnen op basis van dit artikel subsidiebedragen worden teruggevorderd indien het 
subsidiebedrag bijvoorbeeld lager had behoren te zijn en de subsidieontvanger hier van op de hoogte 
was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.  
 
Intrekking of wijziging van de subsidie 
Voor wat betreft de mogelijkheden om een besluit tot subsidieverlening of subsidievaststelling in te 
trekken of te wijzigen is Afdeling 4.2.6 van de Awb onverkort van toepassing. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de situatie waarin de geplande werkzaamheden niet zullen worden uitgevoerd of 
waarin de ontvanger van de subsidie niet heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen zoals 
bijvoorbeeld het uitvoeren van de werkzaamheden conform de uitvoeringsbepalingen.  
 
Hoofdstuk 1  Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
Monumenten kunnen bestaan uit een samengesteld geheel van een hoofdobject met, daarbij 
behorende, aparte onderdelen zoals een koetshuis, een hek of interieuronderdelen. In die gevallen 
geldt dat de onderhouds- of restauratiekosten voor die bijbehorende onderdelen in de 
subsidieaanvraag mogen worden meegenomen mits de desbetreffende onderdelen ook als 
beschermingswaardig in de redengevende beschrijving zijn aangeduid. Een subsidie voor een 
onderdeel wordt toegeschreven aan het hoofdobject. Voor verschillende onderdelen kunnen dus geen 
afzonderlijke aanvragen worden ingediend.  
 
Artikel 3  Subsidieplafond 
De raad reserveert jaarlijks een bedrag voor het subsidiëren van gemeentelijke monumenten. Indien 
het honoreren van een subsidieaanvraag zou leiden tot overschrijding van dit budget, dient de 
aanvraag te worden afgewezen. Een aldus afgewezen aanvraag wordt door burgemeester en 
wethouders aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. 
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Artikel 4  Begrotingsvoorbehoud 
Dit artikel biedt een oplossing voor een situatie waarin dringend werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd aan een monument, dit kan niet wachten op subsidietoewijzing in het daarop volgende 
kalenderjaar én het subsidieplafond is bereikt. Wanneer dit zich voordoet kan de subsidie toch worden 
toegezegd onder voorbehoud dat de Raad voor het daarop volgende kalenderjaar weer voldoende 
subsidiebudget beschikbaar stelt. 
 
Hoofdstuk 2  Subsidie instandhouding monumenten 
 
Hoofdstuk 2 van deze verordening is van toepassing op subsidieaanvragen door subsidiegerechtigden 
voor restauratie en onderhoudswerkzaamheden aan monumenten zoals bepaald in hoofdstuk 1. In de 
praktijk zijn dit vaak (toekomstige) eigenaren. 
 
Tussen onderhoud en restauratie bestaat niet altijd een scherp te trekken grens. Toch zijn er wel 
verschillen in aan te geven. Het gaat daarbij om aard en omvang van de werkzaamheden. 
Onderhoudswerkzaamheden zijn naar hun aard meer gericht op het op peil houden van de 
bouwkundige staat van het gebouw. Naar omvang gaat het om vervanging en herstel van onderdelen 
die binnen de totaliteit van het gehele gebouw een beperkte betekenis hebben.  
 
Restauratiewerkzaamheden zijn naar hun aard meer gericht op het herstel van het casco van het 
gebouw. Naar omvang gaat het dan om de vervanging of herstel van wezenlijke onderdelen van het 
gebouw. Van restauratie wordt ook gesproken indien sprake is van de uitvoering van een groot aantal 
onderhoudswerkzaamheden tegelijk.  
 
Artikel 6  Subsidiabele kosten 
Voor een beschrijving van de subsidiabele onderhouds- en restauratiekosten wordt verwezen naar 
bijlage A.  
 
Zowel bij onderhoud als bij restauratie dienen de werkzaamheden te zijn gericht op handhaving en 
herstel van een historisch verantwoorde staat van het monument. De cultuurhistorische waarden van 
het monument mogen dus niet (alleen als dit onvermijdelijk is, gezien het gebruik van het monument, 
slechts minimaal) worden aangetast door de werkzaamheden.  
 
Niet subsidiabel zijn werkzaamheden die uitsluitend verricht worden ten behoeve van de verbetering 
van het gebruiksgenot of werkzaamheden die geen duidelijke relatie hebben met de monumentale 
onderdelen of -aspecten van een gebouw. Waar de regeling spreekt over reconstructie wordt 
nadrukkelijk niet bedoeld dat een monument wordt teruggereconstrueerd naar een (ver) verleden. 
Vaak vormen immers de toevoegingen of wijzigingen die in het verleden zijn aangebracht een 
waardevolle uitdrukking van verschillende perioden uit de geschiedenis.  
 
Met reconstructie wordt wel bedoeld dat tamelijk recente wijzigingen die afbreuk doen aan de 
cultuurhistorische waarde van het pand worden hersteld door de oorspronkelijke historische staat van 
het monument zo veel mogelijk terug te brengen. Wat die historische staat is, kan aan de hand van 
een bouwhistorisch onderzoek worden aangetoond. Gelet op het belang van een dergelijk onderzoek 
is het als subsidiabel aangemerkt. Tot restauratie wordt tenslotte niet gerekend het scheppen van een 
nieuwe historische werkelijkheid door middel van bijvoorbeeld de verplaatsing van een monument of 
onderdelen daarvan.  
 
Artikel 7   Subsidiepercentage en subsidiemaximum 
Op basis van de lijst met werkzaamheden in bijlage A, wordt voor maximaal 30% van de te maken 
(subsidiabele) kosten subsidie verleend. De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 4.500,=.  
Er wordt in de hoogte van de bijdrage geen onderscheid gemaakt in restauratie en onderhoud. Dit sluit 
aan bij de algemene ontwikkeling in Nederland. Voor eigenaren is deze grens niet duidelijk en verder 
zijn onderhoud en restauratie niet ondergeschikt aan elkaar.  
 
Artikel 10  Uitvoeringsvoorschriften 
In deze voorschriften wordt vooral aandacht geschonken aan zaken als materiaalgebruik en wijze van 
toepassing daarvan. 
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Artikel 11`  Toestemming bij afwijking van verstrekte gegev ens 
Dit artikel biedt de mogelijkheid om af te wijken van de bij de aanvraag overgelegde gegevens indien 
zich bijvoorbeeld tijdens de werkzaamheden onvoorziene feiten openbaren die een gewijzigde 
uitvoering noodzakelijk maken. 
 
Artikel 12  Weigeringsgronden 
De gevraagde subsidie kan geweigerd worden indien een gedegen onderhouds- of restauratieplan 
ontbreekt. Dit is met name aan de orde indien sprake is van groot achterstallig onderhoud. Hiermee 
wordt de situatie voorkomen dat subsidie wordt gegeven voor werkzaamheden aan een in slechte 
staat verkerend pand zonder dat er enig zicht is op een verbetering van de bouwkundige staat in de 
toekomst.  
 
Artikel 15  Subsidievaststelling 
Minderwerk aan een vooraf subsidiabel geachte werkzaamheid kan worden verrekend met meerwerk, 
mits dit meerwerk subsidiabel is op grond van de verordening. Het totale subsidiebedrag mag hierdoor 
uiteraard niet worden overschreden.  
 
Hoofdstuk 3  Subsidie bouwkundige inspecties 
 
Artikel 18  Subsidiabele kosten   
De kosten van aansluiting bij de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland, de kosten van 
bouwkundige inspecties en de kosten van opstelling van het bouwkundige inspectierapport komen 
voor subsidie in aanmerking. Kosten verbonden aan herstel dienen vooraf aangevraagd te worden om 
voor subsidie in aanmerking te kunnen komen . 
 
Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 20  Hardheidsclausule 
Om niet voorziene onbillijkheden uit te sluiten is in de regeling een hardheidsclausule opgenomen die 
afwijking van de in verordening opgenomen bepalingen toestaat. 


