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Datum
Betreft Besluit tot subsidieverlening Brim 2011

Uw referentie

Uw brief van
16 januari 2012

Geachte heer, mevrouw,
1

Op 16 januari 2012 ontving ik uw subsidieaanvraag voor monumentnummer(s)
9978. Ik heb uw aanvraag geregistreerd onder aanvraagnummer 864046.

Bijlage(n)
2

Hierbij verleen ik u een subsidie van € 15.000,00 op grond van het Besluit
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, kortweg Brim 2011 2. De
subsidie is bestemd voor de uitvoering van het instandhoudingsplan voor het in de
bijlage genoemde monument/zelfstandige onderdeel.
Voor de besluitmotivering en voor de berekening(en) van de subsidiabele kosten
verwijs ik u naar de bijlagen van dit besluit 3.
Waar moet u aan voldoen?
De volgende verplichtingen zijn van toepassing 4:
Zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet
tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan
de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, dient u dit
schriftelijk en onverwijld te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Na afloop van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, dient u het
beschermd monument/zelfstandig onderdeel te bewaren en te onderhouden in de
staat waarin het door de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, is
gebracht.

1

Op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Brim 2011)

2

Artikel 3 lid 1 Brim 2011

3

Subsidiabele kosten volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Brim 2011

4

Deze verplichtingen volgen uit de artikelen 18 tot en met 24 Brim 2011
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Wanneer komt de subsidie beschikbaar?
De subsidie zal verspreid over zes jaar, in februari van het betreffende jaar, als
volgt door het Nationaal Restauratiefonds worden bevoorschot:
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25%
15%
15%
15%
15%
15%

€
€
€
€
€
€

3.750,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00

De voorschotten worden automatisch aan u uitbetaald. Dit bevoorschottingsritme
kan niet worden gewijzigd.
Verantwoording
Na afloop van de subsidieperiode hoeft u niet zelf een aanvraag tot vaststelling
van de subsidie in te dienen 5. De subsidie zal ik ambtshalve vaststellen.
Ik zal echter steekproefsgewijs een aantal subsidieontvangers vragen toch een
verantwoording in te dienen. U krijgt hiervoor dan schriftelijk een verzoek.
Bij een verantwoording wordt inzichtelijk gemaakt dat de gesubsidieerde
activiteiten daadwerkelijk zijn verricht. Deze verantwoording bestaat uit twee
delen:
1. Een prestatieverklaring, waarin u verklaart dat de werkzaamheden volgens het
instandhoudingsplan zijn uitgevoerd en dat de van toepassing zijnde
verplichtingen zijn nageleefd.
2. Een inspectierapport dat opgesteld is na uitvoering van de werkzaamheden.
De formulieren voor de aanvraag tot vaststelling en de prestatieverklaring kunt u
aanvragen bij de RCE en zijn tevens te vinden op de website van de RCE:
www.cultureelerfgoed.nl.
Monitoring door de RCE
Tijdens of na de subsidieperiode zal de RCE steekproefsgewijs een aantal
subsidieontvangers vragen inzicht te geven in de (reeds) verrichte
werkzaamheden en of aan de subsidieverplichtingen is voldaan. Veelal betekent
dit dat een bouwkundige van de RCE ter plaatse komt kijken. U krijgt hiervan
vooraf schriftelijk bericht.
Begrotingsvoorbehoud
Voor zover de subsidie die met dit besluit wordt verleend ten laste komt van een
begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt deze verleend onder
de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld 6.

5

Artikel 28 Brim 2011

6

Artikel 13 Brim 2011 en artikel 4:34 lid 1 Algemene wet bestuursrecht
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Tussentijdse vaststelling subsidie bij eigendomsoverdracht
Het kan zijn dat u de eigendom van het bovengenoemde monument tussentijds
overdraagt aan een nieuwe eigenaar. In dat geval dient u binnen drie maanden na
de eigendomsoverdracht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na de vaststelling van uw deel van de
subsidie kan ik vervolgens op diens verzoek aan de nieuwe eigenaar subsidie
verstrekken ten behoeve van de afronding van het instandhoudingsplan.
Hebt u nog vragen?
Met algemene vragen over deze brief kunt u telefonisch contact opnemen met
A. van Zetten van de Taakgroep Subsidies, rechtstreeks te bereiken via
telefoonnummer 033 421 73 10. Met technisch inhoudelijke vragen en vragen
over de berekening van de subsidiabele kosten kunt u contact opnemen met
ing. G.M.H. Troost van Regio Zuid, te bereiken via e-mail
g.troost@cultureelerfgoed.nl of via telefoonnummer 033 421 72 02
Ik verzoek u bij elk contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het
referentienummer van deze brief te gebruiken.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
het interim-hoofd van de Taakgroep Subsidies,

mr. Remco Laverman

Bijlagen:
1. Besluitmotivering
2. Berekening subsidiabele instandhoudingskosten

Heeft u bezwaar?
Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit u is
toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U richt dit schriftelijke bezwaar aan de minister van OCW en stuurt het
onder vermelding van ‘Bezwaar’ ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over
het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.
Mededeling besluit
Een afschrift van dit besluit stuur ik aan:
- het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland,
- de Belastingdienst en
- de Stichting Nationaal Restauratiefonds.
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BIJLAGE 1

BESLUITMOTIVERING
Mijn beoordeling
Uw subsidieaanvraag heb ik beoordeeld op basis van het Brim 2011 en de daarop
berustende bepalingen. De Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
2011 en de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Brim 2011 vormden de
basis voor het vaststellen van de subsidiabele kosten en het verleende
subsidiebedrag.
Subsidiabele kosten
De totale begroting bedraagt € 78.878,00 (exclusief btw). Het totale bedrag aan
subsidiabele kosten in uw instandhoudingsplan heb ik berekend op € 71.336,00.
Op het totale bedrag aan subsidiabele kosten zijn die kosten in mindering
gebracht die op grond van artikel 8 van het Brim 2011 niet voor
subsidieverstrekking in aanmerking komen.
Voor de gedetailleerde berekening en toelichting daarop verwijs ik naar bijlage 2.
Maximumbedrag subsidiabele kosten
Het Brim 2011 kent een drietal categorieën beschermde monumenten/zelfstandige
onderdelen. Ik stel uw aanvraag op het maximum vast, omdat de subsidiabele
kosten in uw aanvraag hoger zijn dan het maximumbedrag voor uw categorie. Uw
monument valt in de categorie Overige (gebouwde monumenten).
Voor uw subsidieaanvraag zijn de totale subsidiabele kosten vastgesteld op
€ 50.000,00. Voor uw categorie geldt voor u als decentrale overheid een
subsidiepercentage van 30,00%.
De formule voor het berekenen van het totale subsidiebedrag is:
Vastgestelde totale subsidiabele kosten x subsidiepercentage = totale subsidie
In uw geval komt dit subsidiebedrag neer op € 15.000,00.

Uw aanvraag heeft betrekking op het/de volgende monument(en)

Monumentnummer
Naam
Omschrijving (indien van
toepassing)
Adres
Postcode/plaats
Gemeente/provincie
Categorie
Totale kosten
Berekening subsidiabele kosten

9978
korenmolen "De Poel"

Gerbernesseweg 21
4443 AH NISSE
BORSELE/Zeeland
Overige (gebouwde monumenten)
€ 78.878,31
€ 71.336,15
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