
Cultuurhistorische waardenkaart

       indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt,
       voor het bepalen van de onderlinge rangschikking
       voor de verdeling van de subsidie, de dag waarop de 
       subsidieaanvraag volledig is als datum van binnen-
       komst.

Subsidie voor eco-
archeologisch onderzoek

Onvoorziene vondsten van archeologische onder-
zoeken dienen te worden bewaard en informatie 

over deze vondsten dient te worden ontsloten. Dat is een 
van de wettelijke taken van de provincie. De vondsten 
worden tentoongesteld, of ze worden bewaard in het 
Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant. 
Hiervoor is een subsidiebedrag van bijna € 29.000,- euro 
beschikbaar.  

Subsidie-aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2020 worden 
ingediend. 

Subsidie voor molens
Eigenaren van een molen die een subsidie voor hun 
molen krijgen van de rijksoverheid, kunnen van de 

provincie een aanvullende 
subsidie krijgen van 
maximaal € 10.000,-. Dit 
geld moet worden besteed 
aan onderhoudswerkzaam-
heden. Hiervoor is in totaal 
€ 340.000,-beschikbaar. 
Deze regeling wordt in 
mandaat uitgevoerd door 
Monumentenwacht Brabant.                 

Subsidie-aanvragen kunnen 
vanaf 1 mei 2020 worden 
ingediend. 

Voor meer informatie over de drie hiervoor genoemde 
subsidieregelingen: 
https://www.brabant.nl/applica-
ties/producten/cultureel erfgoedres-
tauratie_rijksmonumenten_subsi-
die_12452
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Subsidieregeling provincie 
Noord-Brabant voor 
restauratie rijksmonumenten

Door het provinciebestuur is voor dit jaar  € 4 
miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de 

restauratie van Brabantse rijksmonumenten. 

Wie komen in aanmerking?                         
Eigenaren van een rijksmonument in de categorie 
religieus, militair of industrieel erfgoed, alsook  eigenaren 
van een kasteel of landgoed kunnen van deze subsidiere-
geling gebruik maken.

Subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 400.000 en een minimum 
van € 150.000.

Aanvragen subsidie
Subsidie kan alleen worden aangevraagd in de periode 1 
september tot en met 30 september 2020.  Als een 
aanvraag eerder wordt ingediend, wordt die niet in 
behandeling genomen. 

Subsidieverdeling
Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na 
a�oop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvra-
gen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt 
overschreden wordt beslist op grond van een aantal 
verdeelcriteria, waaronder:
       subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnen-
       komst van de subsidieaanvragen;

De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het Brabantse steunpunt 
voor de monumentenzorg en archeologie, worden ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Abdij van Berne, Heeswijk.

molen De Genenberg
Sint-Michielsgestel.



  

   

 

           

Herbestemmingscheck

We kennen allemaal de succesvolle voorbeelden 
van herbestemming van erfgoed, zoals de biblio-

theek in de LocHal in Tilburg of de Jheronimus Academy 
of Data Science in het klooster Mariënburg te ’s-Herto-
genbosch. Ondanks deze succesverhalen is er nog steeds 
sprake van leegstand en verval van erfgoed. Of het nu 
gaat om een oud fort, leegstaande fabriek of vervallen 
watertoren, het zijn allemaal waardevolle gebouwen die 
een schat aan verhalen herbergen. Gebouwen die lokaal 
verankerd zijn en een belangrijk onderdeel uitmaken van 
de vaak lokale geschiedenis. Met het behoud door 
herbestemming borgen we het verleden en maken we 
een vertaalslag naar het heden. Maar waar begin je? 
Zeker wanneer je als particulier, ondernemer of organisa-
tie niet dagelijks bezig bent met herbestemmen? 

Inzicht krijgen in herbestemmingspotentie
Herbestemmen kent vele facetten. Om een eerste inzicht 
te krijgen in de potentie van het erfgoed wordt aan de 
hand van de negen pijlers van herbestemming het object 
beoordeeld. Daarbij komen onder andere aspecten als 
locatie, het bestemmingsplan en lokaal beleid aan de 
orde en wordt een nieuw indelingsplan opgesteld met 
een �nanciële raming. De prijs voor een herbestem-
mingscheck bedraagt slechts € 1.950,- excl. btw. 
Op basis van de herbestemmingscheck kunt u een 
besluit nemen of het interessant is om herbestemming 
van uw object verder te verkennen. 

Onafhankelijk
In het proces van herbestemmen zijn veel belangen die 
meespelen. Van omwonenden tot gemeente en van 
ondernemers tot belangenorganisaties. De herbestem-
mingscheck geeft een onafhankelijk advies, gebaseerd 
op de negen pijlers voor herbestemming met respect 
voor de historie van uw erfgoed en met het oog op de 
toekomst. 

Wonen
In de herbestemmingscheck wodt met name ingezoomd 
op de potentie van een herbestemming met een woon-
functie. Daarbij zijn combinaties met andere functies 

voorstelbaar. Wonen biedt een stabiele basis voor de 
herbestemming vanwege het grote woningtekort in 
Nederland. Met alleen nieuwbouw wordt dit tekort niet 
voldoende gereduceerd.. Op deze manier behouden we 
erfgoed voor de toekomst met een duurzame herbestem-
ming én spelen we in op actuele vraag in de vastgoed-
markt.

Samenwerking Monumentenhuis
Het team van de Herbestemmingscheck heeft de samen-
werking gezocht met Monumenthuis Brabant. 
Monumenthuis heeft een schat aan ervaring op het gebied 
van monumenten en legt dagelijks belangrijke verbindin-
gen met gemeenten. Die weten op hun beurt wat er lokaal 
speelt en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor eigena-
ren van monumenten. Uiteindelijk is er een gezamenlijk 
belang: het behoud van erfgoed door herbestemming. Voor 
meer informatie of een kennismakingsgesprek kunt u 
contact opnemen via: 
www.herbestemmingscheck.nl

      


