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Aanvragen van 1 oktober tot en met
30 november 2020

Subsidieregeling stimulering
herbestemming monumenten
Deze landelijke subsidieregeling heeft betrekking
op het uitvoeren van haalaarheidsonderzoek ten
behoeve herbestemmen en het wind- en waterdicht
houden van monumentale objecten. Niet alleen voor
rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan op deze
regeling een beroep worden gedaan.
Verduurzaming
Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om in combinatie met de herbestemmingssubsidie een financiële
bijdrage aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten (zie bijgaand
artikel).
Subsidiepercentages
Ook dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten wordt
gesubsidieerd:
voor haalbaarheidsonderzoek krijgt de eigenaar
maximaal € 17.500,- subsidie. De ondergrens van
de haalbaarheidsstudie is € 10.000,-. De aanvrager krijgt dan € 7.000,- vergoed.
voor de wind- en waterdichtregeling is de
ondergrens eveneens € 7.000,- subsidie; het
Abdij van
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maximum
is € 35.000 subsidie.
voor verduurzamingsonderzoek is het subsidiebedrag maximaal € 2.800,-.
Ten minste 30% van de kosten van het onderzoek moet de
eigenaar dus zelf betalen of op een andere manier financieren.

Aanvragen subsidie voor
gemeentelijke kerkenvisie
kan nog steeds
Reeds 24 Brabantse gemeenten hebben reeds
subsidie ontvangen voor het opstellen van een
gemeentelijke kerkenvisie. Inmiddels is bekend dat er
nog een subsidieronde komt. Een uitgelezen kans om
dit op te pakken, en het kost de gemeente niets!
De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het
aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige
kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de
uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt
de volgende verdeling:
•
€ 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
•
€ 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
•
€ 75.000,- voor 40 of meer kerken.
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.
Ondersteuning
Vanwege het maatschappelijke belang van religieus
erfgoed hechten overheden, erfgoedverenigingen en
burgerorganisaties er veel belang aan om de dialoog
hierover met elkaar aan te gaan. Ook voor het
Monumentenhuis is dit een belangrijk speerpunt van
zijn activiteiten. Wij maken deel uit van het provinciale Platform Vrijkomende Kerkgebouwen. Daarin zijn
ook de beide Brabantse bisdommen, PKN, de provincie, de Vereniging Brabantse Gemeenten en de
Vereniging Kleine Kernen Brabant vertegenwoordigd.

De subsidieregeling is in te zien via deze link nr. 24931889.
Daarin worden onder meer de vereisten uiteengezet waar
een aanvraag aan moet voldoen.
Gratis ondersteuning
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke
belang van herbestemming biedt het Monumenten-huis
Brabant 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 Brabant heeft ruime expertise op
het gebied van herbestemmingsonderzoek. Voor info:
h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl

Corneliuskerk Den Hout.

Monumentenhuis Brabant
stelt momenteel
voor verschillende Brabantse
gemeenten
kerkenvisies op.
Wij willen graag
ook u van dienst
zijn. Voor meer
informatie kunt
u contact
opnemen met
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.

Het belang van de
molenbiotoop
Molens hebben een prominente plek in het
landschap. Het zijn niet alleen in het oog springende
monumentale gebouwen, een molen is ook nauw
verbonden met de plaatselijke gemeenschap en leefomgeving. Een molen is een karakteristiek herkenningspunt,
waar vele bijzondere verhalen over kunnen worden
verteld. Een molen is een belangrijk deel van de identiteit
van een buurtschap en/of dorp.
Daarnaast zijn de meeste molens nog in werking. Als
zodanig zijn het letterlijk en figuurlijk levende monumenten. Om een molen goed te laten werken, dienen wel een
paar specifieke eisen aan de omgeving van de molen te
worden gesteld. Het is van belang om de leefomgeving
van een molen, de molenbiotoop, in kaart te brengen
zodat molens hun omgevingsfunctie en functie als
werktuig kunnen behouden. De molenbiotoop is namelijk
veranderlijk en gevaren liggen op de loer.
Molenstichting vraagt aandacht voor molenbiotoop
De Molenstichting Noord-Brabant heeft als taak het
behoud van de Brabantse molens te waarborgen en de
belangen
van alle
moleneigenaren te
behartigen.
Samen met
de moleneigenaren
staat de
Molenstichting voor
Molen St. Antonius Abt in Borkel en Schaft. de uitdaging om de
Brabantse molens te behouden voor de toekomst. De
molenbiotoop speelt een belangrijke rol in deze uitdaging. Daarom heeft de Molenstichting Noord-Brabant een
onderzoek laten uitvoeren naar hoe het met de molenbiotopen is gesteld en wat er gedaan kan worden om deze
beter te beschermen. Het onderzoeksrapport is in te zien
via
http://www.molenbiotoop.nl/noord-brabant.
Om de molenbiotopen te beschermen is het van belang
de gemeentebesturen ervan bewust te maken welke rol
en functie molens innemen in het landschap van hun
gemeente. Samen met de Molenstichting is het Monumentenhuis Brabant ervan overtuigd dat molens een
prominente plek dienen te krijgen in het gemeentelijke
omgevingsplan. Het is daarom aanbevelenswaardig dat
gemeenten met de Molenstichting om de tafel gaan om
het belang en de problematiek van
de molenbiotoop te bespreken.
Voor meer informatie over het
belang van molenbiotopen, kunt u
contact opnemen met de secretaris
van Molenstichting Noord-Brabant:
mark.van.schadewijk@boekel.nl

Ook verduurzamingsonderzoek mogelijk

Wijziging ‘Subsidieregeling
stimulering herbestemming
monumenten’
De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van
1 oktober tot en met 30 november 2020 is het mogelijk
om – in combinatie met haalbaarheidsonderzoek –
subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

Deze voormalige textielfabriek Duvelhok in Tilburg is een
goed voorbeeld van een verduurzaamde herbestemming.

Ambitie
Het reduceren van het energieverbruik is een van de
grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de
komende decennia. Ook de monumentensector wil
komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in
2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand.
Verduurzamingsadvies op maat
Hoewel er met het verduurzamen van monumenten al
redelijk wat is bereikt en het aantal succesvolle voorbeelden groeit, moeten meer monumenteigenaren overgaan
tot de verduurzaming van hun monument om bovengenoemde doelstelling te halen. Door de uitvoering van
verduurzamingsonderzoeken subsidiabel te stellen in de
Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wil het kabinet monumenteigenaren in het herbestemmingsproces op weg helpen met een verduurzamingsadvies, dat op maat is gesneden voor hun eigen
monument. De verwachting is dat meer eigenaren
daadwerkelijk zullen overgaan tot het verduurzamen van
hun monument, als ze zien welke mogelijkheden er zijn
en welke voordelen het brengt.
Jaarlijks is € 0,5 miljoen beschikbaar voor verduurzamingsonderzoeken. Bij overvraag worden de subsidieaanvragen voor verduurzaming in dezelfde volgorde als
bij de haalbaarheidsonderzoeken toegekend, namelijk
onderzoek met de laagste kosten worden het eerst
gehonoreerd.

