
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 20 december 2022 
Ons kenmerk 51/5.12/2022002103 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Subsidie uitvoeringskosten ROP Noord in 2022  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over onze blijvende inzet om meer instroom aan vak- 
lieden in de restauratiebranche te krijgen door hernieuwde ondersteuning te  
geven aan de activiteiten van de Stichting RestauratieOpleidingsProjecten  
Noord-Nederland. 
 
Het tekort aan vaklieden is nog steeds groot. Het op peil houden van vakman-
schap is van enorm belang voor de instandhouding van monumenten en beeld-
bepalende panden en objecten. 
Kwaliteit bij restauraties, verduurzaming en herbestemming ervan kan alleen dan 
worden geborgd als de noodzakelijke restauratiekennis en –vaardigheden bij  
medewerkers aanwezig zijn. Restauratiebedrijven die deze kwaliteit willen  
blijven leveren, moeten blijven inzetten op het opleiden van jonge vaklieden, 
maar ook het verbreden en verdiepen van vakkennis en vaardigheden bij de  
eigen werknemers. 
 
Om meer instroom aan vaklieden te krijgen, zijn jaren geleden vanuit de bouw-
sector, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weteschap (OCW), Opleiding en 
Ontwikkelingfonds (O & Ofonds) en de provinciale overheden de RestauratieOp-
leidingsProjecten (ROP) in het leven geroepen. In Nederland zijn vijf regio-ROP’s 
actief, samen vallend onder ROP-Nederland. Voor Noord-Nederland is de  
Stichting RestauratieOpleidingsProjecten Noord-Nederland (ROP Noord) actief. 
Het ROP brengt leerlingen en restauratiewerken bij elkaar als praktijkopleidings-
plaats, geeft bekendheid aan het restauratievak en -opleidingen hierin en be- 
vordert de instroom van restauratieleerlingen. 
 
Gelet op vorenstaand belang subsidieerden in het verleden de provincies  
Drenthe, Friesland en Groningen als regio Noord het ROP Noord structureel.  
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Echter, door de komst van de Vereniging Restauratie Noord (samenwerkings- 
verband van restauratiebouwbedrijven in Noord-Nederland) is de structurele  
ondersteuning van de noordelijke provincies gestopt vanuit de verwachting dat 
de arbeidsmarkt voldoende zelfsturend de verbinding met het onderwijs gestalte 
kon geven. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. 
 
De Stichting ROP-Noord heeft op 8 juni 2022 herstel van de ondersteuning vanuit 
de provincies gevraagd, waarmee zij tevens weer voldoet aan de vereiste cofinan-
ciering vanuit het Ministerie van OCW en O & O-fonds. De stichting heeft voor 
2022 aan elke provincie een subsidie van € 10.000,-- gevraagd. 
De provincies Groningen en Friesland hebben inmiddels de subsidie verstrekt. 
 
Wij hebben besloten aan de Stichting ROP Noord een subsidie te verlenen van  
€ 10.000,-- voor de door hen reeds uitgevoerde werkzaamheden. 
 
De Stichting ROP-Noord heeft inmiddels haar subsidieverzoek 2023 voor in- 
diening bij de provincies Drenthe, Friesland en Groningen in voorbereiding. Het 
subsidieverzoek is qua aard en omvang van dezelfde orde als dit jaar. Het ver-
wachte subsidieverzoek past binnen de begroting van 2023 en wordt na  
ontvangst door ons college in mandaat in 2023 door de organisatie behandeld. 
 
De noodzaak van het ROP blijft onverminderd groot. Doordat de ROC’s in  
augustus 2016 noodgedwongen zijn gestopt met het aanbieden van de restau-
ratieopleidingen timmeren en metselen op niveau 3, is die noodzaak alleen maar 
groter geworden. Hieraan is ook debet het minder goede imago van de bouw-
sector. Het gevolg is dat de instroom en doorstroming van leerlingen in het res-
tauratievakgebied nog meer onder druk zijn gekomen. 
 
In de beleidsnota van het Ministerie van OCW “Erfgoed Telt: De betekenis van 
erfgoed voor de samenleving” en onze Cultuurnota 2021-2024 “Cultuur om te 
delen” wordt het belang van vakmanschapsbevordering in de restauratie- en her-
bestemmingssector breed onderschreven.  
 
Ten dienste van het ROP Noord zet de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe het 
provinciale Depot historische en oude bouwmaterialen in Nieuw-Balinge in als in-
strument om de jeugd (voortgezet onderwijs) kennis te laten maken met erf-
goedmateriaal, hergebruik hiervan en de opleidingsmogelijkheden hierin.  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 


