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Aanvragen indienen van 1 oktober tot en
met 30 november

Subsidieregeling stimulering
herbestemming monumenten

Erfgoedbeleid en
burgerparticipatie in Steenbergen

De gemeente Steenbergen is bezig met het actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid. In het
nieuwe beleid zal niet alleen de focus worden gelegd
Vanwege succes wordt de landelijke “Subsidiereop het gebouwde erfgoed, maar zullen ook het
geling stimulering herbestemming monumencultuurlandschap, het bodemarchief en de orale
ten” gecontinueerd. In een evaluatie, uitgevoerd door
geschiedenis een plekje krijgen. Bij de totstandkoBureau Berenschot, zijn initiatiefnemers van herbeming van de actualisatie wordt de samenleving
stemming in de monumentensector opvallend
(inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpsraden,
positief over de regeling.
etc.) nadrukkelijk betrokken. Hiervoor zijn verschilDe subsidieregeling heeft betrekking op het uitvoelende acties ondernomen. Zo is er een cultuurhistoriren van haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van
sche kerngroep opgericht waarin de vertegenwoordiherbestemmen en het wind- en waterdicht houden
gers van de verschillende historische platformen
van monumentale objecten. Niet alleen voor rijksmodeelnemen. Deze doelgroep heeft immers een grote
numenten, maar ook voor gemeentelijke monumenkennis van de lokale historie en vormen een belangten en andere karakteristieke gebouwen kan op deze
rijke speler voor de
regeling een beroep worden gedaan.
gemeente. Daarnaast
is er een enquête
Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend in de
uitgezet onder
periode 1 oktober tot en met 30 november 2016. Ook
onderwijsinstellingen,
dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten wordt
monumenteigenaren,
gesubsidieerd. Voor het uitvoeren van een haalbaarleden van ZLTO,
heidsonderzoek krijgt de eigenaar maximaal
ondernemers en
€ 7.500,- subsidie. De kosten van de haalbaarheidsstuinwoners. Hieruit is
die dienen minimaal € 10.000,- te bedragen (€ 7.000,gebleken dat de
wordt dan vergoed). Voor de wind- en waterdichtrebetrokkenheid met
geling is de ondergrens eveneens € 7.000,- subsidie;
De Gummaruskerk is één van
het erfgoed groot is en
het maximum is € 35.000 subsidie. Ten minste 30%
de iconen van de gemeente
dat merendeel van de
van de kosten van het onderzoek moet de eigenaar
Steenbergen. Bron: website
respondenten het van
dus zelf betalen of op een andere manier financieren.
gemeente Steenbergen.
belang vindt dat de
Gratis ondersteuning
gemeente beleid opstelt ten aanzien van erfgoed.
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschapEind september wordt er een beeldvormende
pelijke belang van herbestemming biedt het Monuraadsvergadering georganiseerd waarbij iedereen die
mentenhuis gratis ondersteuning aan bij het indienen
dat wil zijn zegje mag doen. Enerzijds krijgt de
van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede
samenleving op deze manier de mogelijkheid om
onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen
input te leveren, anderzijds wordt hiermee het
zaken worden onderzocht die ook echt van belang en
draagvlak voor het onderwerp vergroot. De gemeennodig zijn.
teraad kan zich op deze manier een beeld vormen van
Het Monumentenhuis heeft ruime
wat de samenleving belangrijk vind en welke elemenexpertise op het gebied van herbeten benoemd moeten worden in het nieuwe beleid.
stemmingsonderzoek en wil u graag
Monumentenhuis Brabant is door de gemeente
van dienst zijn. Voor info:
Steenbergen ingeschakeld voor de actualisatie van
h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl
het beleid. Wilt u meer weten over deze aanpak?
Neem dan contact op met:
a.vankuilenburg@
De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit monumentenhuisbrabant.nl
is het Brabantse steunpunt voor de monumentenzorg en
archeologie, worden ondersteund door de Provincie
Noord-Brabant.

Europees werkgelegenheidsproject van start

‘Revivak’ promoot werken in de restauratiesector
Er is een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering voor ambachtelijk werk, dat
staat voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid.
Helaas blijken de bouw- en restauratiesector alsook
de technische beroepen niet erg aantrekkelijk voor
jongeren en werkzoekenden. De instroom van
leerlingen in de bouw- en restauratiesector is veel te
beperkt om in de toekomstige vraag te voorzien. Ter
illustratie: in 2015 hebben Noord-Brabant en
Limburg tezamen slechts 10 leerlingen op MBO
3-niveau een diploma gehaald voor restauratiemetselen, restauratietimmeren of restauratiedakdekken.
Om te helpen het tij te keren is het ‘Revivak’-project
ontwikkeld. Dit is een door de EU ondersteund
project, dat jongeren, werkzoekenden en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt wil stimuleren
te kiezen voor een job als vakman in de restauratieen herbestemmingssector. Het werkgebied van het
‘Revivak-project’ zijn de Nederlandse provincies
Noord-Brabant en Limburg en een drietal Vlaamse
provincies.
Stichting
Behoud
Monumenten
Brabant
coördineert
‘Revivak’ en
treedt op als
projectverantwoordelijke.
Deze stichting
is ook de
coördinator
van het
Restauratie
Opleidingsproject (ROP)
in ZuidNederland.
Herwaardering
Overheden zien eveneens het belang van gekwalificeerde vaklieden en zetten in op een herwaardering
van technische en beroepsopleidingen. Dat geldt ook
voor de restauratiesector. De laatste jaren heeft die
sector veel vakmensen verloren, doordat velen met
pensioen zijn gegaan of ten gevolge van de crisis in
de bouwsector hun werk hebben verloren. Er dreigt
nu een tekort aan vakbekwaam personeel, waardoor
monumenten en herbestemmingsprojecten in het gedrang
kunnen komen. Juist deze sector
vraagt bij uitstek om kwalitatief
goede vaklieden.

Het is nu nog niet te laat… maar dan moet er wel snel
wat gebeuren. ‘Revivak’ speelt hierop in. Het wil
ambachtelijk vakmanschap nieuw leven inblazen
door de restauratieberoepen te promoten door een
innovatieve mix van leer-werkplaatsen, e-learning,
vakmanschapsbeurzen, excursies en bootcamps. De
opgedane kennis wordt veiliggesteld voor de
toekomst via bestaande databanken. Zo gaat er geen
vakkennis meer verloren.
Verder worden er activiteiten ontwikkeld om de
verschillende belanghebbende en betrokken partijen
uit bedrijfsleven, opleidingsinstanties en overheden
bij elkaar te brengen. Aldus ontstaat er een goede
basisstructuur gericht op behoud en stimulering van
werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen,
waarbij met name aandacht is voor de restauratieopleidingen.
Overheden
‘Revivak’ ontwikkelt een grensoverschrijdend ‘lerend
netwerk’ om leren en werken in de restauratiesector
te borgen. Ook overheden spelen hierbij een belangrijke rol. Bij subsidietoekenning aan restauratieprojecten hebben de provincies noord-brabant en limburg
al de voorwaarde opgenomen dat het project moet
worden uitgevoerd als ROP-leerlingbouwplaats.
Gemeenten kunnen eveneens dergelijke voorwaarden opnemen in geval hun eigen monumentaal
vastgoed wordt gerestaureerd, of monumenteigenaren wijzen op het belang van het creëren van ROPleerlingbouwplaatsen. Aldus wordt meegeholpen
om het vakmanschapp in de restauratiesector te
behouden.
De officiële start van het ‘Revivak-project’ vindt op
27-28 oktober 2016 plaats op het KVL-complex in
Oisterwijk. Een van de programma-onderdelen gaat
over het ‘JOB-House’. Dit is een door de provincie
Noord-Brabant ontwikkeld concept waar jongeren
experimenteren en meehelpen met het herbestemmen van erfgoed. JOB-House is er voor jongeren met
een opleiding vmbo, mbo, hbo of wo. Ook voor
gemeentebestuurders en ambtenaren is het zeker de
moeite waard om hier kennis van te nemen. Wellicht
zijn er mogelijkheden om ook in uw gemeente
dergelijke activiteiten te ondernemen. Voor vragen
Rijksmonumentale boerderij in Zandoerle.
en/of meer informatie:
s.vantrijffel@monumentenhuisbrabant.nl.

