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De commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) besprak het voorstel van het college van
Gedeputeerde Staten om 3,1 miljoen euro subsidie toe te kennen voor de restauratie van 17
rijksmonumenten. Het gaat hierbij om 10 historische buitenplaatsen, 6 kerkelijke monumenten en een
fort. De subsidie komt uit het Fonds Erfgoedparels dat als doel heeft bij te dragen aan de restauratie
van monumenten.
Door middel van de erfgoedmonitor beoordeelt de provincie de restauratiebehoefte van verschillende
objecten. Voor de subsidieverlening speelt een aantal belangrijke criteria een rol, onder andere de
publieke toegankelijkheid en het economische perspectief van het monument, en of de eigenaar
cofinanciering kan regelen.
In de commissie was de vraag of al deze criteria wel in gelijke mate gehanteerd worden, of dat er een
sterke nadruk op cofinanciering ligt. Daarnaast waren er vragen over de spreiding van de categorieën
(kerken, monumenten, fort) en het ontbreken van industrieel erfgoed. Ook werd verzocht om er op te
letten dat er goede onderhoudsplannen zijn voor de objecten waarvoor nu restauratiesubsidies ter
beschikking worden gesteld. Tenslotte zijn er al berichten in de pers verschenen waarin potentiele
ontvangers van subsidie dit als een zekerheid presenteren.
Gedeputeerde Pennarts gaf aan dat de spreiding over categorieën een toevallige uitkomst van deze
tranche is. Het ontbreken van industrieel erfgoed kan een volgende keer weer anders zijn. De
selectiecriteria worden allemaal gehanteerd. Cofinanciering is een zwaarwegend criterium, maar niet
volledig leidend. De gedeputeerde biedt aan om, in de aanloop naar de nieuwe Cultuurnota, nog eens
in meer detail met de commissie te spreken over de criteria en methodieken van selectie van de
erfgoedparels. Gedeputeerde betreurt dat er in de pers al over deze subsidies is bericht als zijnde dat
ze zijn verleend. Dat is niet op basis van een persbericht gebeurd. Er wordt in de gesprekken met
potentiële ontvangers met regelmaat gewezen op het traject van besluitvorming, inclusief
besluitvorming door Provinciale Staten.
Wellicht kan dit een sterstuk zijn voor Provinciale Staten van 21 september 2015, echter een aantal
fracties maakt het voorbehoud om toch te vragen om bespreking in kort debat.
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