€ 87 miljoen toegekend aan instandhoudingssubsidie voor
rijksmonumenten
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Monumenten behoren tot belangrijke trekpleisters voor toeristisch Nederland. Het is voor de sector van groot
belang dat deze goed worden onderhouden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed draagt daar, namens de
overheid, aan bij met een subsidie van 87 miljoen.
Er zijn in totaal 1395 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 1230 aanvragen
kon honoreren. Daarmee ontvangen 2384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen in totaal een bijdrage
van bijna € 87 miljoen in de instandhoudingskosten: € 75,9 miljoen voor gebouwde monumenten, bijna € 10,7
miljoen voor groene monumenten en € 0,3 miljoen voor archeologische monumenten. 165 aanvragen zijn
afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend
of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd. Enkele grotere projecten:
Woudagemaal in het Friese Lemmer: € 585.000Buitenplaats Twickel (Overijssel): € 1.081.000 voor tuin &
parkaanlegSt Nicolaas of Bovenkerk in Kampen: € 307.000Broederkerk in Kampen: € 287.000Hof te Dieren in
Dieren (Gld) : €420.000 voor tuin & parkaanlegKasteel Staverden, Ermelo (Gld): € 327.000 voor tuin &

parkaanlegKasteel Cannenburgh Vaassen (Gld): € 315.000 voor tuin & parkaanlegKasteelNijenrode in
Breukelen (Ut): € 401.000 De Haar - Zuiderpark (Ut): € 474.000Zuiveringsgebouw Amsterdam: €
384.000Aquariumgebouw Artis Amsterdam: € 525.000 (+ nog meer kleinere projecten Artis)Markthal
Amsterdam: € 311.000AVRO studio Hilversum: € 339.000De Bijenkorf Rotterdam: € 786.000Missiehuis Rooi
Harten, Tilburg: € 385.000bekijk alle projecten

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)
De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde
rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere
onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de
subsidiabele kosten.

Verdeling budget
In 2019 is fors meer subsidie aangevraagd dan het regulier budget van € 50,83 miljoen. Er is sprake van
overvraag bij de categorieën overige rijksmonumenten en groene monumenten. Toch konden alle
goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden. Deels kon dat door geld dat in eerder jaren niet besteed is, toe
te voegen aan het totale budget voor 2019.
bron en meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl
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