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Bijlage(n): Rapport Randstedelijke Rekenkamer Restauratie van rijksmonumenten    

 

Aan Provinciale Staten, 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar  de restauratie van Rijksmonumenten. Voor de 

conclusies wordt verwezen naar pagina 6 en verder van het hoofdrapport. Op grond hiervan wordt een zestal 

aanbevelingen gedaan. 

 

Aanbevelingen: 

1. Vraag GS om de bruikbaarheid van de provinciale Monumentenmonitor verder te verbeteren op de 

geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in de ontwikkeling van de 

restauratieopgave. 

2. Vraag GS om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de restauratieopgave voor u 

inzichtelijk te maken 

3. Vraag GS om de opzet van de subsidieregeling te verduidelijken, door aan te geven welke 

rijksmonumenten en onderdelen van rijksmonumenten in aanmerking voor subsidie komen. 

4. Vraag GS om te rapporteren over het behalen van alle beoogde resultaten van de subsidieregeling. 

5. Vraag GS om gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten, binnen de kaders van wet- en 

regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten waarin de rijksmonumenten gelegen zijn, ten 

behoeve van het toezien op de instandhoudingsplicht.  

6. Vraag GS om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies geleerd 

kan worden. 

 

Reactie Gedeputeerde Staten 

GS hebben een uitgebreide reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen. GS geven aan dat zij blij zijn 

met de wijze waarop het rapport is uitgevoerd en zich te herkennen in de conclusies en aanbevelingen. De 

verwachting is dat de aanbevelingen goed over te nemen zijn, als dat niet al het geval was. In haar nawoord geeft 

de Rekenkamer aan verheugd te zijn met het feit dat GS de conclusies en aanbevelingen onderschrijven.  

 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit 

Statenvoorstel.  Voorgesteld wordt te besluiten om GS te verzoeken de aanbevelingen uit te voeren. 
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; in vergadering bijeen op maandag 9 juli 2018 

 

Op het voorstel van Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 2 juli 2018,  afdeling SGU , nummer 

81D39A6E; 

 

Gelezen het Rapport Randstedelijke Rekenkamer Restauratie van rijksmonumenten;  

 

Besluiten:  

 

1. GS te verzoeken om de bruikbaarheid van de provinciale Monumentenmonitor verder te verbeteren op 

de geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in de ontwikkeling van de 

restauratieopgave. 

2. GS te verzoeken om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de restauratieopgave 

voor u inzichtelijk te maken 

3. GS te verzoeken om de opzet van de subsidieregeling te verduidelijken, door aan te geven welke 

rijksmonumenten en onderdelen van rijksmonumenten in aanmerking voor subsidie komen. 

4. GS te verzoeken om te rapporteren over het behalen van alle beoogde resultaten van de 

subsidieregeling. 

5. GS te verzoeken om gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten, binnen de kaders van 

wet- en regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten waarin de rijksmonumenten gelegen zijn, 

ten behoeve van het toezien op de instandhoudingsplicht.  

6. GS te verzoeken om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies 

geleerd kan worden. 
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Griffier,


