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Laatste kans voor aanvragen subsidie voor gemeentelijke kerkenvisie
In de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ schenkt het kabinet
speciale aandacht aan het belang van religieus
erfgoed. De voorgenomen sluiting van een kerkgebouw
leidt vaak tot veel discussie en emotie tussen alle betrokkenen. Ondertussen gaat het gebouw achteruit en wordt
instandhouding alleen maar duurder. Het Rijk stimuleert het
ontwikkelen van
toekomstvisies voor
kerkgebouwen op
lokaal niveau.

Kerkenvisie kost gemeente niets
Een kerkenvisie opstellen is feitelijk gratis voor gemeenten. De rijksbijdrage is in principe toereikend voor het
hele proces. Monumentenhuis Brabant kan alles verzorgen binnen het beschikbare budget, inclusief de communicatie en informeren van het gemeentebestuur.
De uitkering voor de
kerkenvisie kan nog
tot 15 februari 2021
worden aangevraagd.
Vanwege het maatschappelijk belang van
religieus erfgoed, is dit
een kans om niet te
laten liggen!

Subsidie
Vanuit het ministerie
van OCW kan een
subsidie worden
aangevraagd, die
gemeenten in staat
Kerkenvisie is
stellen een gemeentelijvormvrij
ke kerkenvisie op te
Elke gemeente kan
stellen. Dat blijkt een
haar eigen invulling bij
goed middel te zijn om
het vormgeven van de
de dialoog aan te
kerkenvisie bepalen.
kunnen gaan met alle
Bijvoorbeeld met een
betrokkenen over de
bredere blik door ál
toekomst van de
het religieus erfgoed te
plaatselijke kerkbetrekken, of met een
gebouwen.
‘smallere’ blik door
De hoogte van de
bijvoorbeeld te
Monumentenhuis Brabant stelt voor voor veel Brabantse gemeenten een
uitkering is gebaseerd
focussen op verduurkerkenvisie op, waaronder Best.
op het
aantal
(als
zaming van kerkOp de foto de H. Antonius van Paduakerk in Best.
Abdij van Berne,
zodanig opgerichte)
gebouwen. Zo kan de
kerkgebouwen. Ook de
gemeente haar eigen richting en accenten bepalen.
niet-monumentale gebouwen tellen mee. De uitkering loopt
Kortom, de regeling biedt heel veel mogelijkheden.
via het gemeentefonds. Er is de volgende verdeling gemaakt:
Door de RCE is een handreiking opgesteld: ‘Bouwstenen
€ 25.000,- voor 1 tot 19 kerkgebouwen
voor een kerkenvisie’ . Deze is te lezen via: https://www.€ 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen
cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/
€ 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen.
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Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke
Ondersteuning
kerkgebouwen.
Vanwege het maatschappelijke belang van het religieus
Communicatie en dialoog
erfgoed, heeft het Monumentenhuis Brabant dit als een
De betrokkenheid bij religieus erfgoed is groot en divers. Een
belangrijk speerpunt van zijn activiteiten benoemd. Onze
van de doelstelling van de kerkenvisie is het starten van een
organisatie neemt onder meer deel aan het provinciaal
dialoog met alle betrokkenen. De kans op een goede herbe‘Platform vrijkomende kerkgebouwen’. Verder zijn we
stemming neemt namelijk toe als men elkaar vroegtijdig weet
concreet voor diverse gemeenten aan het werk om
te vinden aan de overlegtafel. Natuurlijk is het
een gemeentelijke kerkenvisie op te stellen. Het
duidelijk dat de kerkeigenaar de principaal is en dat
Monumentenhuis Brabant wil ook uw gemeente
‘vertrouwelijkheid’ een belangrijk aspect is bij een
graag van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u
herbestemmingstraject. Monumentenhuis Brabant
contact opnemen met
heeft hier de nodige ervaring mee.
h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

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

Financiële ondersteuning NRF

Omgevingscommissie

Duurzaamheidsadvies
monumenten

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in
werking. Vóór deze datum dient elke gemeente een
verordening vast te stellen, waarin de instelling van de
adviescommissie en andere adviseurs voor de omgevingskwaliteit is geregeld. Dat lijkt ver weg, maar er is veel te
doen.

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt vanaf 1
december 2020 de mogelijkheid om een deel van de
kosten van een duurzaamheidsadvies vergoed te krijgen.
NRF wil hiermee een bijdrage leveren aan de ambities uit
het Klimaatakkoord door monumenten te verduurzamen.
Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van meerdere
Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs. Zij adviseren
eigenaren bij het kwalitatief verduurzamen van hun
monument. In onze provincie is Monumentenwacht
Noord-Brabant een van de DuMo-adviseurs.
Kwalitatief verduurzamen
Verduurzamen draagt bij aan het toekomstbestendig
houden van monumenten. Om dit te realiseren en de
monumentale waarden te behouden, is een specifiek
duurzaamheidsadvies van een DuMo-adviseur van belang.
Ook Stichting ERM, die onder meer de richtlijnen voor het
kwalitatief verduurzamen van monumenten beheert, is bij
de samenwerking betrokken. Zo volgen alle DuMo-adviseurs deze ERM-richtlijnen en worden de adviezen steekproefsgewijs door ERM getoetst. Op die manier zorgen alle
betrokken organisaties dat een monumenteigenaar met een
gerust hart zijn monument kan verduurzamen.
Vergoeding duurzaamheidsadvies
Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen
vergoedt het NRF een deel van het duurzaamheidsadvies
van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de
vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt
maximaal € 1.000,-. Voor meer informatie over de voorwaarden zie www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies.

Zelfscan duurzaam monument
Uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds
(NRF) is gebleken dat monumenteneigenaren vaak wel
willen verduurzamen, maar niet weten waar te beginnen. De
stap naar betaald maatwerkadvies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Om daarin verbetering aan te
brengen hebben NRF en Groene Grachten de handen ineen
geslagen en onlangs de ‘Zelfscan Duurzaam Monument’
ontwikkeld. Met deze gratis online tool krijgen monumenteigenaren snel inzicht in de duurzame mogelijkheden. De
Zelfscan is beschikbaar via www.monumenten.nl.

Inzicht in mogelijkheden verduurzaming
Door eerst de Zelfscan te doen ziet de eigenaar van een
monument welke duurzame mogelijkheden er zijn, dat deze
lonend zijn en dat ze gefinancierd kunnen worden met
voordelige regelingen. De Zelfscan helpt woningeigenaren
op weg om duurzame stappen te zetten. Een eigenaar voert
gegevens in over onder meer het energieverbruik, de
monumentale status, het woonoppervlak en de reeds
uitgevoerde maatregelen. Op basis van die
informatie toont de Zelfscan de relevante duurzame maatregelen en financieringen. De uitkomsten
kan de eigenaar downloaden in een rapport, wat
helpt bij het nemen van vervolgstappen. Zo wordt
een investering in duurzaamheid een stap dichterbij gebracht.

Bevoegdheden commissie vastgesteld door raad
De Omgevingswet laat gemeenten de vrijheid om hun
eigen adviesstelsel in te richten. Hierbij kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Dit alleen al vraagt om een
tijdige beleidsafweging.
Het is aan de gemeenteraad om vóór de inwerkingtreding
van de Omgevingswet te besluiten welke bevoegdheden
deze commissie krijgt.

Behalve het monumentaal object, is ook de omgeving een
belangrijk aandachtspunt voor de Omgevingscommissie.

Modelverordening
De VNG heeft onlangs een modelverordening met toelichting opgesteld, die gemeenten kunnen gebruiken. De
modeltekst bevat een aantal opvallende passages. Zo wordt
niet alleen de advisering over rijksmonumenten, maar ook
die over gemeentelijke monumenten en omgevingsplanactiviteiten onder ‘verplichte advisering’ geschaard. Dit
nuanceert de rondzingende opvatting dat alleen de
advisering over rijksmonumenten wettelijk verplicht is. De
modelverordening met aanvullende informatie is te vinden
via onderstaande link:
https://vng.nl/nieuws/nieuw-modelverordening-op-de-gemeentelijke-adviescommissie.
Handreiking
Voor de implementatie van de verordening c.q. omgevingscommissie is door RCE, VNG en de Federatie Ruimtelijke
Kwaliteit een nuttige handreiking opgesteld. Via deze link is
die te lezen: https://vng.nl/publicaties/handreiking-adviesstelsel-omgevingskwaliteit
Ondersteuning
Voor gemeenten is het opstellen van de verordening en de
instelling van een omgevingscommissie een niet te
onderschatten klus. Desgewenst kunnen gemeenten een beroep doen op het Monumentenhuis
Brabant. Wij werken hierbij samen met Stichting
Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit
Brabant en Omgevingadvies. Voor meer info:
m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl

