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Vragen van het statenlid Van Hertum (PvdA) en Van den Berge (SGP) (SGP) ingevolge artikel 44 reglement van 
orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 307. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake behoud cultureel erf-
goed in de provincie Zeeland: 

 Vragen aan gedeputeerde staten  Antwoorden van gedeputeerde staten 

 (ingekomen 8 maart 2019)   

1.  Heeft uw college inzicht in de mate 
waarin de Sim wordt benut door de 
eigenaren van rijksmonumenten en 
de wijze(n) waarop eigenaren hier-
over worden voorgelicht? 

1.  Ja, wij zijn bekend met de mate waarin 
de Sim wordt benut. Ieder jaar wordt 
door de Rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed een Overzicht van toekenningen 
instandhoudingssubsidie gepubliceerd. 
Voorlichting over de Sim loopt via ge-
meenten, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en Erfgoed Zeeland (voorheen 
SCEZ). 
 

2.  Kunnen Gedeputeerde Staten inzicht 
geven in het aantal aangevraagde en 
niet aangevraagde subsidies in de 
periode 2013-2018 en welke subsi-
diebedragen toegekend zijn voor de 
provincie Zeeland en hoe groot het 
bedrag (bij benadering) is dat is mis-
gelopen door niet aangevraagde 
Sim-subsidies? 
 

2.  Wij hebben inzicht in het aantal aange-
vraagde subsidies in deze periode via 
de onder 1 genoemde Overzichten van 
toekenningen instandhoudingssubsidie. 
In totaal zijn uit Zeeland in de periode 
2013-2018 340 aanvragen voor Sim-
subsidie bij het Rijk ingediend en hier-
voor is circa 13 miljoen euro aan subsi-
die verstrekt.  
Voor circa 1000 monumenten is geen 
subsidie verstrekt. Dit kan verschillende 
redenen hebben, bijvoorbeeld: 

 De subsidieaanvraag is afgewezen.  

 De eigenaar is onbekend met de re-
geling. 

 De eigenaar heeft geen subsidie no-
dig. 

 De eigenaar voert zelf onderhouds-
werkzaamheden uit en wil geen be-
moeienis van de overheid.  

 De eigenaar maakt gebruik van een 
lening bij het Nationaal Restauratie-
fonds. 

 De eigenaar heeft de gemaakte kos-
ten voor het onderhoud fiscaal ver-
rekend met zijn/haar inkomen. 

 
Wij kunnen geen inzicht geven in het be-
drag is dat hierdoor is misgelopen.   
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3.  Hoe denken Gedeputeerde Staten 
het benutten van de landelijke subsi-
diemiddelen voor de instandhouding 
van monumenten te optimaliseren? 
 

3.  Wij zullen samen met gemeenten en 
Erfgoed Zeeland bezien hoe dit nog ver-
der kan worden geoptimaliseerd.  
  

4.  Herkent het college zich in het beeld 
dat de capaciteit, kennis en kunde op 
het gebied van het gebouwde erf-
goed bij de Zeeuwse gemeenten on-
der de maat is? 
 

4.  Het college is bekend met het feit dat de 
capaciteit, kennis en kunde per ge-
meente verschilt en dat dit bij sommige 
gemeenten vergroot zou kunnen wor-
den. Wij hebben uit informatie die Erf-
goed Zeeland bij gemeenten heeft ver-
kregen begrepen dat dit bij een aantal 
gemeenten onderkend wordt. 
 

5.  Kan het college aangeven wat het 
zou willen doen om de kennis, kunde 
en capaciteit bij de Zeeuwse ge-
meenten te ondersteunen? 
 

5.  Het is de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten om ervoor te zorgen dat er 
voldoende kennis, kunde en capaciteit is 
op het gebied van monumenten.  
Voor ondersteuning van de Zeeuwse 
gemeenten is het steunpunt monumen-
tenzorg en archeologie bij Erfgoed 
Zeeland ingericht.  
N.a.v. de resultaten van de informatie 
die Erfgoed Zeeland bij de gemeenten 
heeft opgehaald (zie 4), zal gezamenlijk 
bekeken worden hoe de gemeenten be-
ter invulling kunnen geven aan hun ta-
ken op het gebied van monumenten-
zorg.  
 

6.  Zijn Gedeputeerde Staten bekend 
met haar kerntaak Interbestuurlijk 
toezicht (IBT) op gemeenten, water-
schappen en gemeenschappelijke re-
gelingen, zoals deze voortvloeit uit 
de Wet RGT die uitgaat van het ver-
trouwen dat een bestuurslaag zijn ta-
ken goed uitvoert? 
 

6.  Ja, wij zijn bekend met onze kerntaak 
Interbestuurlijk toezicht (IBT).  
Met de wet RGT is het interbestuurlijk 
toezicht op gemeenten, ten aanzien van 
o.a. het ruimtelijk-fysieke domein bij de 
provincies komen te liggen. De provincie 
voert het toezicht sober, op afstand en 
risicogericht uit. 
Ten aanzien van monumenten is in de 
Verordening systematische toezichtin-
formatie provincie Zeeland hiertoe Arti-
kel 4 over monumenten opgenomen. 
 

7.  Hoe denken Gedeputeerde Staten dit 
instrument in te zetten voor de reeds 
bij gemeenten geconstateerde tekor-
ten aan capaciteit, kennis en kunde 
op het gebied van het gebouwde 
erfgoed? 
 

7.  Vanuit IBT ontvangen wij jaarlijks struc-
turele informatie en reageren wij op alle 
signalen die we ontvangen ten aanzien 
van de toezichtdomeinen. In dit geval is 
er voldoende informatie beschikbaar om 
te concluderen dat er al stappen worden 
ondernomen om de capaciteit, kennis en 
deskundigheid bij de gemeenten te ver-
groten.  
N.a.v. de resultaten van de informatie 
die Erfgoed Zeeland bij de gemeenten 
heeft opgehaald (zie ook 5), zal geza-
menlijk bekeken worden hoe de ge-
meenten beter invulling kunnen geven 
aan hun taken op het gebied van monu-
mentenzorg. 
 

8.  Is het college bekend met de Erfgoed 
Deal en zo ja, wat is de ambitie van 

8.  Het college is bekend met de Erfgoed 
Deal. Deze is op 21 februari door meer-
dere partijen waaronder de provincies 
(IPO) ondertekend. 
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het college om een Zeeuwse aan-
vraag op te stellen en in te dienen en 
op welke onderwerpen zou deze 
aanvraag betrekking moeten heb-
ben? 
 

In de Erfgoed Deal gaat het over drie 
hoofdthema’s namelijk Klimaatadaptatie, 
Energietransitie en duurzaamheid, Ste-
delijke groei en krimp. Daarnaast zijn er 
twee ondersteunende lijnen te weten 
Kennis en dialoog en Erfgoed als basis 
voor omgevingsvisies. 
Wij onderzoeken momenteel op welke 
thema’s aanvragen kunnen worden in-
gediend. 
 

9.  Is het college bekend met de opvat-
tingen van de Minister van OCW over 
vrijwilligers in de erfgoedsector? Is 
het college bereid om de Zeeuwse 
vrijwilligersorganisaties op eenzelfde 
wijze steun te geven? 
 

9.  Het Kabinet waardeert, evenals ons col-
lege, de inzet van vrijwilligers. In ons 
Statenvoorstel “Samenwerking vrijwilli-
gersorganisaties in het Erfgoedhuis” 
(waarover nog niet door de Staten is be-
sloten) hebben wij onder meer opgeno-
men dat wij de deskundigheid van vrij-
willigers willen bevorderen. Dit komt 
overeen met hetgeen het Kabinet op dit 
punt schrijft. 
 

10.  Is het college zich van bewust dat het 
vakmanschap op het gebied van het 
in stand houden van monumenten in 
Zeeland, met slechts één gecertifi-
ceerd aannemersbedrijf, 
zeer beperkt is? 
 

10.  Wij zijn bekend met het feit dat er 
slechts één gecertificeerd aannemers-
bedrijf in Zeeland is. Er zijn echter ook 
aannemersbedrijven die wel voldoende 
deskundigheid hebben op dit gebied 
maar (nog) niet gecertificeerd zijn.  
Momenteel wordt overleg gevoerd met 
de aannemersbranche om het aantal 
gecertificeerde bedrijven te vergroten. 
    

11.  Welk belang hecht het college aan 
religieus erfgoed en op welke wijze 
denkt het college de aangenomen 
motie ten aanzien van beeldbepa-
lende kerkgebouwen, ontvangen op 
21 september 2018, uit te gaan voe-
ren? 
 

11.  Wij hechten belang aan het religieus erf-
goed in onze provincie.  
Wij stimuleren het opstellen van kerken-
visies door gemeenten (zie 12). Subsi-
dieverzoeken voor kerkenvisies kunnen 
door gemeenten worden ingediend bij 
het Rijk en uitkeringen worden via het 
gemeentefonds beschikbaar gesteld 
(decentralisatie uitkering). Op basis van 
de resultaten van deze visies zullen wij 
in overleg met gemeenten bezien hoe 
verder plannen voor religieus erfgoed 
uitgewerkt kunnen worden en wat hier-
van de eventuele financiële consequen-
ties zijn. 
Overigens is in de jaren 2013 tot en met 
2019 € 3,5 miljoen subsidie verleend 
voor de restauratie van Zeeuws religieus 
erfgoed en € 500,000,- voor het behoud 
van de Oostkerk in Middelburg. 
 

12.  Hoe wil het college de Zeeuwse ge-
meenten stimuleren om een kerken-
visie op te stellen, wetende dat er bij 
het Rijk een decentrale uitkering mo-
gelijk is om deze op te stellen? 
 

12.  De Zeeuwse gemeenten stimuleren wij 
door in (ambtelijke) contacten en over-
leggen aan te dringen om kerkenvisies 
op te gaan stellen en hiervoor bij het 
Rijk middelen aan te vragen. Op 14 fe-
bruari jl. is samen met verschillende an-
dere partijen een bijeenkomst georgani-
seerd over kerkenvisies voor o.a. be-
stuurlijke en ambtelijke afvaardigingen 
van gemeenten. Hierbij zijn gemeenten 
uitgebreid geïnformeerd en gestimuleerd 
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om kerkenvisies op te gaan stellen. Ook 
bij toekomstige contacten/overleggen 
met gemeenten zullen wij gemeenten 
blijven stimuleren om kerkenvisies op te 
gaan stellen. Ook Erfgoed Zeeland geeft 
hieraan invulling.   
 

13.  Welke concrete regelingen (financi-
eel en ruimtelijk) wil het college ver-
binden aan de in het Omgevingsplan 
opgenomen boerderijen en binnen 
welk tijdsbestek kunnen deze 
regelingen geconcretiseerd worden? 
 

13.  Momenteel wordt in samenwerking met 
Erfgoed Zeeland en de Boerderijenstich-
ting Zeeland bekeken op welke wijze ei-
genaren van de betreffende boerderijen 
het best ondersteund kunnen worden.   
Ruimtelijke regelingen voor de betref-
fende boerderijen zijn opgenomen in het 
Omgevingsplan 2018, o.a. voor herbe-
stemming ten behoeve van één of meer-
dere woningen voor permanent gebruik 
in de bestaande bebouwing. 
Daarnaast is onlangs door de Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland het project 
“Herstel TOP erven” gestart voor de 
boerderijen die zijn opgenomen in het 
Omgevingsplan 2018. 
 

14.  Welke concrete maatregelen (financi-
eel en ruimtelijk) willen Gedepu-
teerde Staten verbinden aan het in 
stand houden van maritiem en indu-
strieel erfgoed en molens? 
 

14.  Voor deze categorieën zijn er reeds ver-
schillende maatregelen. 
Eigenaren van rijksmonumenten (o.a. 
molens en industrieel erfgoed) kunnen 
bij ons restauratiesubsidie aanvragen.  
Particuliere moleneigenaren komen in 
aanmerking voor de zogenaamde draai-
premie.  
Voor de molens is de molenbiotoop ge-
borgd in de Omgevingsverordening 
Zeeland.  
Voor molens subsidiëren wij de Vereeni-
ging Zeeuwse Molen en voor het be-
houd van het vakmanschap hiervan het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars. Momen-
teel onderzoeken wij samen met deze 
molenorganisaties, Erfgoed Zeeland en 
gemeenten hoe het ambacht van mole-
naar in stand gehouden kan worden. 
Voor het Maritiem erfgoed subsidiëren 
wij de Stichting Behoud Hoogaars en 
het Platform Maritiem erfgoed Zeeland. 
Daarnaast verstrekken wij zeer inciden-
teel subsidie voor de restauratie van be-
langrijke historische Zeeuwse schepen. 
 

 
 
 
 
 
Namens de fractie van : SGP en PvdA 
 
 
Van Hertum (PvdA) en Van den Berge (SGP) 

 
MIDDELBURG, 2 april 2019 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Drs. J.M.M. Polman 
A.W. Smit 
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