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Subsidieverordening onderhoud en restauratie monumenten Ede 1998
de raad van de gemeente Ede;
behandelend het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 10 november 1998, nummer
RO 98/5276 N;
gezien het advies van de gemeentelijke Monumentencommissie;

hoofdstuk 1 algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
gemeentelijk monument:
1.
onroerende zaak die ingevolge de monumentenverordening Ede als beschermd gemeentelijk
monument is aangewezen; hiertoe behoren ook de gemeentelijke archeologische monumenten;
stads- of dorpsgezicht:
2.
groep van onroerende zaken die ingevolge de monumentenverordening Ede als beschermd stadsof dorpsgezicht is aangewezen;
rijksmonument:
3.
onroerende zaak, die is ingeschreven in het ingevolge de Monumentenwet vastgestelde monumentenregister;
onderhoud:
4.
periodieke werkzaamheden noodzakelijk om een gemeentelijk monument in goede staat te houden
c.q. in de bestaande staat te conserveren en/of toekomstige restauraties te voorkomen of te verminderen;
restauratie:
5.
het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud
te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het
monument en conform de door burgemeester en wethouders vastgestelde standaard uitvoeringsvoorschriften;
eigenaar:
6.
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht
heeft op een gemeentelijk monument, dan wel krachtens persoonlijk recht het genot heeft van
een gemeentelijk monument;
monumentencommissie:
7.
het in artikel 3 van de monumentenverordening 1998 genoemde adviesorgaan van burgemeester
en wethouders met betrekking tot aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van
de monumentenzorg;
monumentenfonds:
8.
het bij het besluit van de raad der gemeente Ede van december 1984 ingestelde fonds, waaruit
subsidies voor onderhoud en restauraties gefinancierd worden.

Artikel 2 advisering subsidieverlening
Burgemeester en wethouders beslissen over een subsidieaanvraag, nadat zij de monumentencommissie
hebben gehoord.

hoofdstuk 2 subsidie monumenten
Artikel 3 subsidie voor onderhoud en restauratie
1.
2.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van deze regeling subsidie toekennen in de kosten
van onderhoud of restauratie aan monumenten.
Ten hoogste eenmaal per jaar kan aanspraak op een subsidie worden gemaakt.

Artikel 4 rechthebbenden
1.
2.

3.

1

De subsidie in de kosten van onderhoud kan worden toegekend aan de eigenaren van de in artikel
1 eerste lid genoemde gemeentelijke monumenten.
Aan eigenaren van rijksmonumenten, die geen aanspraak kunnen maken op een rijkssubsidie
ingevolge het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten, kan eveneens een onderhoudssubsidie worden toegekend.
De subsidie in de kosten van restauratie kan uitsluitend worden toegekend aan de eigenaren van
de in artikel 1 eerste lid genoemde gemeentelijke monumenten.
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Artikel 5 subsidieomvang
De subsidie als bedoeld in artikel 2 eerste lid bedraagt maximaal 25 % van de werkelijk gemaakte en
door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte onderhouds- of restauratiekosten, tot door het
college nader te bepalen maximum bedragen voor onderhoud of restauratie per monument per jaar.

hoofdstuk 3 subsidie stads- en dorpsgezichten
Artikel 6 subsidie voor onderhoud en restauratie
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van deze regeling subsidie toekennen in de kosten van
onderhoud of restauratie aan (delen van) een stads- of dorpsgezicht.

Artikel 7 rechthebbenden
De subsidie in de kosten van onderhoud of restauratie kan uitsluitend worden toegekend aan de eigenaren van (delen van) de in artikel 1 tweede lid genoemde stads- of dorpsgezichten.

Artikel 8 subsidieomvang
De subsidie als bedoeld in artikel 5 eerste lid bedraagt maximaal 25 % van de werkelijk gemaakte en
door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte onderhouds- of restauratiekosten, tot door het
college nader te bepalen maximum bedragen voor onderhoud of restauratie per stads- of dorpsgezicht
per vijf jaar.

hoofdstuk 4 subsidietoekenning
Artikel 9 subsidieaanvraag
1.

2.
3.
4.

5.

Een eigenaar van een monument of een (deel van een) stads- of dorpsgezicht die voor een subsidie
op grond van deze regeling in aanmerking wenst te komen, dient bij burgemeester en wethouders
een schriftelijke aanvraag in onder overlegging van de door het college noodzakelijk geachte gegevens, zoals vermeld op het aanvraagformulier.
Op het aanvraagformulier tekent de eigenaar bovendien voor de intentie het monument te onderhouden, nadat de werkzaamheden zijn verricht en de subsidie is verleend.
Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de werkzaamheden te voldoen aan de Standaard
uitvoeringsvoorschriften voor restauratie en onderhoud van monumenten in de gemeente Ede.
Op een verzoek om subsidie beslissen burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk onder
mededeling van hun beslissing aan de aanvrager.
Vaststelling van het subsidiebedrag en uitbetaling ervan vinden door burgemeester en wethouders
plaats nadat het werk is beëindigd en een gespecificeerde eindafrekening met betalingsbewijzen
is ingediend, en deze zijn goedgekeurd.
Met de uitvoering van het werk mag niet eerder worden gestart dan nadat een beslissing op de
subsidieaanvraag is genomen en de vereiste vergunning ingevolge de Monumentenverordening
dan wel de Monumentenwet is verleend.

Artikel 10 beperkingen
1.

In de kosten van onderhoud of restauratie kan geen subsidie worden toegekend:
indien de kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt;
a.
indien in het Monumentenfonds de benodigde middelen ontbreken.
b.

Artikel 11 vorderingen en aanwijzingen
1.
2.

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze regeling de overlegging van andere
bescheiden vorderen.
Burgemeester en wethouders kunnen te allen tijde voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven.

Artikel 12 intrekking of terugvordering
1.

Bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de krachtens deze regeling gestelde voorschriften en
gegeven aanwijzingen, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot het geheel dan wel
gedeeltelijk intrekken c.q. terugvorderen van het subsidie.

Artikel 13 bijzondere gevallen
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van de in deze regeling gestelde bepalingen
afwijken.

Artikel 14 slot- en overgangsbepalingen
1.

2

Deze verordening treedt in werking op 18 december 1998.
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2.

Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening onderhoud en restauratie
monumenten Ede 1998.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 1998, nr. V.R. 1998/158.
Gewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001, nr. V.R. 2001/96 (Verzamelbesluit aanpassing euro).
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appendix subsidiemaxima 1998
[toelichting subsidiabele restauratiekosten]
monumenten
onderhoud
De onderhoudssubsidie voor een monument bedraagt 25 % van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 2.269,-- per jaar per monument.
restauratie
De subsidie voor restauratie van een monument bedraagt 25 % van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 4.538,-- per jaar per monument.
stads- en dorpsgezichten
onderhoud en restauratie
De subsidie voor onderhoud of restauratie van een stads- of dorpsgezicht bedraagt 25 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 45.378,-- per vijf jaar per gemeentelijk beschermd stads- of
dorpsgezicht. Aan een onderhoudssubsidie wordt de eis verbonden een meerjarenonderhoudsplan in
te dienen.
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