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Ruimtelijke Ordening en Wonen
Herziene subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Voorgesteld besluit

1. De Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht vast te stellen
en in werking te laten treden per 1 januari 2018;
2. de Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD) 2003,
vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2003 (in werking getreden per
1 maart 2004), in te trekken met ingang van de in het eerste beslispunt
genoemde datum van inwerkingtreding.
Samenvatting

De Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht dateert uit
eind 2003 en is toe aan actualisering. De subsidieverordening wordt uitgebreid met
subsidiemogelijkheden voor bij gemeentelijke monumenten en beeldbepalende
panden passende duurzaamheidsmaatregelen. Voor rijksmonumenten bestaan al
rijkssubsidieregelingen.
Ingeval van een subsidie in de vorm van hypothecaire geldlening dient met de
eigenaar een overeenkomst gesloten te worden. De bevoegdheid tot het sluiten van
een hypotheekovereenkomst is door ons gedelegeerd aan de Stichting Nationaal
Restauratiefonds. Wij werken al enige jaren met deze stichting samen. Deze
samenwerking wordt gecontinueerd en bekrachtigd door een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst.
Inleiding

Sinds 2004 is ervaring opgedaan met deze gemeentelijke subsidieregeling, die voor
zover het de restauratiehypotheek betreft te vergelijken is met de landelijke regeling
voor rijks(woonhuis)monumenten. De resultaten zijn onder invloed van de
ontwikkelingen in de economie niet altijd hetzelfde, maar een revolverend fonds
waaruit laagrentende hypotheken worden verstrekt, is in principe nog steeds te
beschouwen als een succesvol instrument waarbij er ook op lange termijn geld
beschikbaar blijft voor restauratie en onderhoud van monumentale panden. Het fonds
wordt daarom gecontinueerd, maar met een uitbreiding van de subsidie
mogelijkheden.
Doelstelling

De verordening heeft tot doel doelmatig beheer, duurzaam gebruik en het plegen van
restauratie en onderhoud te bevorderen voor het monumentenbestand binnen de
grenzen van de gemeente Dordrecht, door middel van stelselmatige inspanning van
eigenaren en gemeente, waarbij het monumentenbestand zijn gebruiks- en
belevingswaarde behoudt en in een cultuurhistorisch verantwoorde staat en op een
kwalitatief goed bouwtechnisch peil wordt gebracht en gehouden.
Argumenten

Voor het stimuleren van de instandhouding van gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden zijn alleen gemeentelijke middelen beschikbaar. Door deze
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vooral in de vorm van een revolverend fonds ter beschikking te stellen, blijven er ook
op langere termijn middelen beschikbaar.
Het verduurzamen van monumentale panden kan leiden tot aantasting van de
monumentale waarden. Voor monumentale panden geschikte maatregelen zijn vaak
wat duurder. Dit is de reden om de subsidieverordening hiermee uit te breiden.
De bijdrage-ineens kan door ons worden verhoogd als het bijvoorbeeld een zeer
bijzonder object (zoals een sluis) betreft, waarvan een eigenaar alleen tot doel heeft
het bijzondere object in stand te houden.
Kanttekeningen en risico's

Vanwege de lage stand van commerciële rentes kunnen eigenaren vinden dat ze met
de restauratiehypotheek weinig opschieten. Op dit moment is het echter mogelijk om
100% van de subsidiabele kosten te lenen tegen 1,5% rente. Dit kan betekenen dat
de eigenaar dankzij deze financiering toch in één keer zijn pand kan opknappen. En
vooralsnog is deze rente ook nog fiscaal aftrekbaar. Eigenaren voor wie dit niet
interessant is, beschikken wellicht zelf over voldoende middelen.
Niet fiscaal relevante eigenaren (doorgaans de niet woonhuiseigenaren) kunnen een
beroep doen op de bijdrage-ineens.
Kosten en dekking

De uitvoering van de verordening vindt binnen de beschikbare capaciteit van het
vakteam Erfgoed plaats.
Voor de restauratiehypotheek is nog voldoende geld beschikbaar op onze rekeningcourant 383 bij het Nationaal Restauratiefonds, die ook op dit moment al voor de
gemeente Dordrecht de restauratiehypotheken afsluit met eigenaren.
Voor de subsidie-ineens is in de Kademota 2017 vanaf 2018 € 50.000,- per jaar
beschikbaar gesteld.
Duurzaamheid

Ter bevordering van de verduurzaming van monumenten worden de
subsidiemogelijkheden uitgebreid met voor monumentale panden geschikte
maatregelen. Hiermee is meer geld gemoeid dan bij niet-monumenten. De
subsidiemogelijkheden zijn niet voor het plaatsen van zuinigere of
energieopwekkende installaties, omdat dit in principe voor alle pandeigenaren
dezelfde kosten met zich meebrengt.
Communicatie en inclusief beleid

De nieuwe verordening wordt gepubliceerd op internet. In Dordt Centraal wordt
gemeld dat er een nieuwe verordening is.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De nieuwe verordening gaat per 1 januari 2018 van kracht en wordt gepubliceerd op
de gebruikelijke wijze.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- toelichting op de subsidieverordening.
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