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1. Aanleiding 
 
Het blijkt dat bij het behandelen van verzoeken om subsidie en het toekennen daarvan het minimum 
drempelbedrag van de instandhoudingskosten voor veel monumenteneigenaren aan de hoge kant is. 
Het huidige in de Erfgoedsubsidieverordening opgenomen drempelbedrag bedraagt € 12.500,00. 
Regelmatig blijkt dat subsidieverzoeken niet boven dit bedrag uitkomen als gevolg waarvan deze 
verzoeken op basis van de huidige regeling moeten worden afgewezen.  
 
Ook biedt de huidige Erfgoedsubsidieverordening nog geen mogelijkheid om subsidie ter verstrekken 
aan eigenaren die reconstructiewerkzaamheden willen plegen waarbij storende elementen worden 
vervangen zodat daarmee de monumentale waarde van een pand wordt versterkt. Dit wordt als een 
gemis ervaren.  
 
Om hierin te kunnen voorzien is aanpassing van de Erfgoedsubsidieverordening noodzakelijk. 
 
2. Beoogd resultaat 
 
De voorgestelde aanpassing van de Erfgoedsubsidieverordening heeft twee doelen: 

1. Het verlagen van de subsidiedrempel voor het uitvoeren van de regeling zodat het aanvragen 
van subsidie toegankelijker wordt. Dan kunnen meer monumenteneigenaren gebruik maken 
van de regeling.   

2. Het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken om subsidie te verstrekken voor 
reconstructiewerkzaamheden. 

 
3. Argumenten 
 
Het verlagen van het de subsidiabele instandhoudingskosten van tenminste € 12.500,00 naar 
tenminste € 7.500,- (wijziging van art 10.1.f van de geldende verordening).  
 
Motivatie:  Gebleken is dat het huidige minimum bedrag (€  12.500,00) van de instandhoudingskosten 
voor veel eigenaren aan de hoge kant is. Nu is de situatie immers vaak dat een subsidieverzoek in het 
kader van de uitvoering van de instandhoudingsverplichting bij monumenten met een matige staat van 
onderhoud moet worden afgewezen omdat de kosten niet boven de huidige drempel uitkomen. Dus 
om de drempel voor het uitvoeren van de werkzaamheden èn het aanvragen van subsidie 
toegankelijker te maken, is een verlaging van het minimum bedrag wenselijk. Voorstel is daarom om 
de drempel te verlagen naar € 7.500,00. 

 
Het subsidiabel stellen van reconstructiewerkzaamheden 
 
Motivatie:  Er zijn in de loop der tijd meerdere objecten aangewezen tot gemeentelijk monument waar 
storende onderdelen en/of niet oorspronkelijke materialen zijn toegepast, zoals bijvoorbeeld kunststof 
vensters. Vanuit eigenaren komt regelmatig de vraag waarom het vervangen van deze (toch wel 
storende onderdelen) door elementen die passend zijn bij het monument qua uitvoering en 
materialisering, niet subsidiabel zijn. Dit is een terechte vraag. Het verwijderen van deze onderdelen 
zou eigenlijk juist toegejuicht en gestimuleerd  moeten worden. Dus om de drempel voor het 
vervangen van storende elementen/onderdelen (zoals bijvoorbeeld kunststof vensters) te verlagen en 
daardoor aanwezige monumentale waarden te versterken is het subsidiabel stellen van deze 
werkzaamheden wenselijk. 
 
Voor het subsidiabel stellen van reconstructiewerkzaamheden dient aangetoond te worden (op basis 
van onder andere historische bouwtekeningen, historische foto’s en/of bouwsporen) dat het 
betreffende onderdeel aanwezig is geweest en dat de reconstructie de aanwezige monumentale 
waarden versterkt.  
 



  Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

 
4. Kanttekeningen en risico’s  
Geen. 
 
5. Financiële consequenties 
Aan het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Erfgoedsubsidieverordening sec zijn geen 
financiële consequenties verbonden.  
Het ligt voor de hand dat verruiming van de subsidiemogelijkheden zal leiden tot meer aanvragen. 
Daarmee wordt een grotere claim gelegd op de subsidiepot. Deze is toereikend om die grotere claim 
op te vangen zonder dat daarmee andere subsidieaanvragen in het gedrang komen. .  
 
6. Communicatie 
 
De wijziging van de Erfgoedsubsidieverordening wordt op de gebruikelijke manier afgekondigd.  
 
 
 
Bijlagen 
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen: 

1. het tekstvoorstel van de Verordening tot wijziging van de Erfgoedsubsidieverordening;  
2. het hierop betrekking hebbende commissieadvies.  
 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,          De burgemeester, 
 
 
 
 
M.C.J.  Franken.                         J.M. van Midden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


