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Provinciale subsidieregeling voor
procesondersteuning vrijkomende kerken
De provincie Noord-Brabant heeft in samenspraak met de provinciale
werkgroep ‘Vrijkomende kerken’ een provinciale subsidieregeling
ontwikkeld, die bedoeld is voor procesondersteuning om te komen tot
herbestemming van kerkgebouwen. De regeling is feitelijk een stimuleringsbijdrage voor het in gang zetten of vlot trekken van een herbestemmingsplan
voor een vrijkomend kerkgebouw. Voorbeelden van procesondersteuning
kunnen zijn: communicatieadvies, hulp bij het bij elkaar brengen van partijen,
organiseren van bijeenkomsten en daarbij inhuren van deskundigheid.
Subsidie kan worden aangevraagd door kerkeigenaren, dorpsraden en
bewonersverenigingen. Weliswaar behoren gemeenten niet direct tot de
doelgroep van deze subsidieregeling,
vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol als voorlichter is
het van belang om van de nieuwe
subsidieregeling kennis te nemen. Deze
is opgenomen in de “Subsidieregeling
cultureel erfgoed Noord-Brabant”
(paragraaf 6a). De subsidie bedraagt
maximaal 80% van de subsidiabele
kosten tot een maximum van € 24.500,-.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde
van binnenkomst van de subsidieaanvragen. In totaal is € 150.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen worden
ingediend van 1 oktober 2014 tot 1 april
2015.
Voor ondersteuning bij het herbestemmingsproces kunt u een beroep doen
op het Monumentenhuis Brabant, een
van de participanten in de provinciale
werkgroep ‘Vrijkomende kerken’

R.k. kerk Martelaren van Gorcum in Stampersgat.

Toekenning subsidie Brim 2014
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft begin september
ber 2014 de subsidietoekenningen op basis van het Besluit rijkssubsidiering
instandhouding monumenten (Brim) bekend gemaakt. Er waren 1376
Brim-subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er 1063 gehonoreerd voor
een totaal bedrag van € 50,5 miljoen euro: € 44,7 miljoen voor gebouwd
erfgoed, € 5 miljoen voor groen erfgoed en voor archeologische monumenten € 0,8 miljoen. In Noord-Brabant zijn 118 aanvragen gehonoreerd voor een
bedrag van € 5.980.692,-.
De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit
is het Brabantse steunpunt voor de monumentenzorg en
archeologie, worden ondersteund door de Provincie
Noord-Brabant.

Monumentenschildjes
Op een aantal rijksmonumenten prijkt nu
een blauwwit monumentenschildje. Dat heeft nogal eens
tot verwarring geleid, omdat
men dacht dat dit de officiële
aanduiding voor rijksmonumenten is. Dat is echter niet
het geval. Het blauwwitte
schildje is door de Verenigde
Naties in 1954 ontwikkeld en
heeft als doel cultureel
erfgoed in tijden van oorlog te
ontzien van oorlogsgeweld.
De behoefte aan een nationaal
herkenningsteken voor alle
rijksmonumenten bleek
dusdanig groot te zijn dat nu
een ‘rijksmonumentenbord’ is
ontwikkeld. Vele monumenteigenaren en gemeenten zijn
trots op hun monumenten en
willen dat graag uiten. Ook
dient het om de herkenbaarheid en zichtbaarheid van
monumentale gebouwen voor
het publiek
te vergroten.
Er komt ook
een variant
voor de
gemeentelijke monumenten
Het nieuwe monumentenschildje voor
rijksmonumenten. De ANWB draagt in
opdracht van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed exclusief zorg voor
productie, distributie en verkoop van de
nieuwe monumentenborden.

Aanvragen indienen van 1 oktober tot en met 30 november

Subsidieregeling stimulering
herbestemming monumenten
In februari 2014 zijn er 263 subsidieaanvragen gehonoreerd voor
haalbaarheidsonderzoek t.b.v. de herbestemming van monumenten en
het treffen van wind- en waterdichtmaatregelen. De ondersteuningsbehoefte
is echter nog steeds groot. Bovenal blijkt dat deze stimuleringsregeling werkt.
In een evaluatie, uitgevoerd door Bureau Berenschot, zijn initiatiefnemers van
herbestemmingen in de monumentensector opvallend positief over de
regeling. Van de projecten waarvoor in 2012 en 2013 subsidie is toegekend, is
in 30% inmiddels herbestemming gerealiseerd. Voor nog eens 30% wordt die
stap naar verwachting binnenkort gezet. Daarom is besloten de regeling te
continueren. Niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke
monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan op deze regeling een
beroep worden gedaan.
Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 oktober tot en
met 30 november 2014. Ook dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten
wordt gesubsidieerd. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
krijgt de eigenaar maximaal
€ 17.500,- subsidie. De kosten van
de haalbaarheidsstudie dienen
minimaal € 10.000,- te bedragen
(€ 7.000,- wordt dan vergoed). Voor
de wind- en waterdichtregeling is
de ondergrens eveneens € 7.000,subsidie; het maximum is € 35.000
subsidie. Ten minste 30% van de
kosten van het onderzoek moet de
eigenaar dus zelf betalen of op een
Voormalige leerfabriek, Rijen.
andere manier financieren.
Gratis ondersteuning
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van
herbestemming biedt het Monumentenhuis gratis ondersteuning aan bij het
indienen van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen zaken worden onderzocht die ook echt van
belang en nodig zijn.
Het Monumentenhuis heeft ruime expertise op het gebied van herbestemmingsonderzoek en wil u graag van dienst zijn. Voor info:
h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl

Zonnepanelen op en rond historische gebouwen
Er is een toenemende belangstelling voor zonnepanelen, ook onder
eigenaren en bewoners van monumentale panden. Gemeenten krijgen
steeds vaker vragen over wat kan en niet kan, waar op gelet moet worden bij
het plaatsen van zonnepanelen, waar advies verkregen kan worden e.d. In zijn
algemeenheid wordt gesteld dat zonnepanelen een optie kunnen zijn als het
gebouw gunstig staat voor de zon en het de ingreep aankan zonder verlies van
cultuurhistorische waarde. Veel hangt dus af van de situering van het gebouw
en de vorm van het dak. Hierdoor zijn er grote verschillen in mogelijkheden.
De RCE komt de vragenstellers tegemoet met een drietal digitale publicaties:
een compacte uitgave voor eigenaren en huurders van monumenten;
een uitgave voor vergunningverleners bij gemeenten;
een uitgebreide uitgave voor alle vakmensen, zowel op het gebied van
erfgoed, milieu als energie.
De publicaties zijn te vinden via www.duurzaamerfgoed.nl

Provinciale subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten
De provincie Noord-Brabant
heeft opnieuw geld
beschikbaar gesteld voor de
restauratie van rijksmonumenten.
Deze keer gaat het om een
bedrag van € 2.950.000,-. De
subsidieregeling vormt een
onderdeel van de gewijzigde
‘Subsidieregeling cultureel
erfgoed Noord-Brabant’. In
paragraaf 9 zijn de subsidiebepalingen te lezen.
Subsidieaanvragen kunnen
worden ingediend in de periode 1
oktober tot en met 17 november
2014 voor de volgende categorieën: industrieel erfgoed;
kastelen en landhuizen; militair
erfgoed en religieus erfgoed. De
hoogte van de subsidie bedraagt
70% van de subsidiabele kosten,
tot een maximum van € 500.000,-.
Indien het maximale subsidieplafond wordt overschreden, vindt
rangschikking van de aanvragen
plaats op basis van de hoogte van
de aangevraagde subsidie waarbij
een lager aangevraagde subsidie
voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.
Eén van de subsidievoorwaarden
is dat het project wordt uitgevoerd door een erkend restauratiebedrijf en dat de mogelijkheden zijn bekeken om het als
Restauratie Opleidingsproject aan
te merken. De subsidieregeling is
namelijk ook bedoeld ter bevordering van het behoud van
vakmanschap binnen het restauratievakgebied. Een andere
subsidievoorwaarde is dat een
positief preadvies van de monumentencommissie voor het
restauratieplan aanwezig is.
Verder dient een communicatieparagraaf te worden toegevoegd.
Via onderstaande link kan de
subsidieregeling worden ingezien:
http://www.brabant.nl/applicati
es/regelingen/regeling-detail.aspx?r=982.

