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Gemeentelijk erfgoedbeleid

Provinciaal steunpunten Cultureel Erfgoed kunnen
ondersteuning bieden

Behoud van cultureel erfgoed is een gemeentelijke
kerntaak die verbonden is met tal van andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie, toerisme en
cultuur. In het erfgoedbeleid bepaalt de gemeente de
ambities op het gebied van erfgoed en welke acties daarbij
horen. Een erfgoednota of erfgoedvisie beschrijft deze en
legt de verbinding met andere beleidsthema’s.

RCE werkt nauw samen met de provinciale Steunpunten
Cultureel Erfgoed, in Noord-Brabant is dat Monumentenhuis
Brabant, om gemeenten te ondersteunen bij het behoud en
de duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed. Het gaat
hierbij om gebouwde, aangelegde (groene) en archeologische monumenten, cultuurlandschappen, cultuurhistorische
en ruimtelijke (her)ontwikkelingen en de positie van
cultureel erfgoed in de Omgevingswet. Monumentenhuis
Brabant is een aanspreekpunt en fungeert als helpdesk voor
gemeenten. Tevens worden er kennis- en netwerkbijeenkomsten voor gemeenteambtenaren georganiseerd en
wordt er onderzoek verricht op het gebied van erfgoed.
Monumentenhuis Brabant organiseert tevens het ‘Bouwplanoverleg Rijksmonumenten’. Ook de initiatiefnemers en
hun adviseurs zijn hierbij welkom. Op de nieuwe website van
het landelijk steunpuntennetwerk (https://www.netwerksteunpunten.nl) leest u meer over de taken van de Steunpunten en over wat het Steunpunt in uw provincie voor u
kan betekenen.

Opstellen erfgoednota
Er zijn allerlei manieren om een erfgoednota op te stellen. Zo
kan dit worden ingestoken vanuit de ambitie om het erfgoed
van de stad als kwaliteit te benutten voor nieuwe ontwikkelingen. Een andere invalshoek is om erfgoed te verbinden
met de geschiedenis van de dorpen en wijken. Tot nu toe
onderbelicht is de optie om erfgoed gemeentegrens
overschrijdend te behandelen. Zo heeft de Kempen een

Provinciale subsidieregeling voor
eco-archeologisch onderzoek

Rijksmonumentale villa in Geertruidenberg.

eigen historische identiteit. Waarom dan geen samenwerking
op dit gebied in regionaal verband? Het biedt tal van mogelijkheden om je eigen gemeente versterken.

Erfgoedmonitor als onderlegger
In de Erfgoedmonitor presenteert de RCE feiten en cijfers over
gebouwde en archeologische monumenten, collecties en
historisch cultuurlandschap. De website (https://erfgoedmonitor.cultureelerfgoed.nl) biedt gegevens over de staat van het
erfgoed, het functioneren van het erfgoedstelsel, de uitvoering van het (gemeentelijk) erfgoedbeleid en de effecten
daarvan. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd
zichtbaar gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan thema’s
zoals participatie, erfgoed in het beleid voor de fysieke
leefomgeving en duurzaamheid. Deze gegevens zijn afkomstig van (erfgoed)organisaties en onderzoek door de RCE zelf.
Benieuwd naar de erfgoedcijfers binnen uw gemeente? Via de
achterliggende databank kunt u data naar uw gemeente
uitsplitsen en uw persoonlijke dashboard samenstellen en
downloaden.

Voor archeologische waarden van flora en fauna die goed
bewaard zijn gebleven en kwetsbaar zijn kan subsidie
worden aangevraagd. Subsidie kan worden aangevraagd
door waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer,
Stichting Ons Brabants Landschap, Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland, universiteiten,
erkend wetenschappelijke instituten en organisaties die
specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren.

Subsidie en subsidieverdeling
In totaal is een bedrag van € 35.000,- beschikbaar. De
hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500,-.
Subsidie-aanvragen kunnen vanaf 10 juni 2022 tot en met
27 oktober 2022 worden ingediend.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst
van de subsidieaanvragen. 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 de datum van binnenkomst. Dreigt het subsidieplafond te worden overschreden, dan vindt rangschikking
van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Voor meer informatie:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed_eco_archeologisch_onderzoek_subsidie_11338

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

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 (rechtspersonen,
natuurlijke personen en overheden) in de categorie
religieus, militair of industrieel erfgoed, alsook eigenaren
van een kasteel of landgoed kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Provinciale subsidie voor
rijksmonumentale molens
Om de instandhouding van molens te bevorderen
heeft de provincie Noord-Brabant een aanvullende
subsidieregeling opgesteld boven op de rijkssubsidie.
Eigenaren van rijksmonumentale molens, die eerder al een
subsidiebeschikking van het Rijk hebben ontvangen op
grond van de Sim-regeling voor de periode 2022-2027,
kunnen hiervoor in aanmerking komen. De subsidie kan
worden aangevraagd door natuurlijke personen en
rechtspersonen.

Subsidiebedrag en subsidievereisten
De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele
kosten tot een maximum van € 400.000 en een minimum
van € 150.000.
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het project
gericht te zijn op de restauratie van de hiervoor genoemde
monumentencategorieën.

Hooidonkse watermolen in Nuenen.

Beschikbare subsidie
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de
instandhouding van molens. In totaal is voor deze subsidieregeling € 180.000,- beschikbaar. De hoogte van de
subsidie, bedoeld in artikel 3.4, bedraagt 20% van de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

Landgoed Bieduinen in Putte ontving in 2021 provinciale
restauratiesubsidie. (Foto: Heemkundekring Het Zuiderkwartier)

Voor het project dient een realistische en duurzame
bestemming te zijn vastgesteld, of een realistisch plan om
het duurzaam te bestemmen. Het projectplan moet verder
onder meer een restauratieplan en financieel dekkingsplan
omvatten. Voorts moet de omgevingsvergunning zijn
verleend.

Aanvragen subsidie en subsidieverdeling
Subsidie kan alleen worden aangevraagd in de periode 12
september tot en met 16 september 2022. Als een aanvraag
eerder wordt ingediend, wordt die niet in behandeling
.
genomen.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van
de subsidieaanvragen. 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 de datum van
binnenkomst. Dreigt het subsidieplafond te worden
overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag
binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door
middel van loting.
Voor meer info:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed_restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452

Indiening en beoordeling subsidieverzoeken
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 10 juni 2022 tot en met
16 december 2022 worden ingediend. De subsidie wordt
verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige
subsidieaanvragen.
Deze subsidieregeling wordt in mandaat uitgevoerd door
Monumentenwacht Noord-Brabant.
Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in
paragraaf 3 (Instandhouding molens) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 e.v.
Voor meer informatie:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed_instandhouding_molens_subsidie_12443

