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In dit nummer:
 Nieuwe provinciale regeling
 Herbestemming
 Restauratiekwaliteit
Doelstelling
De SBKG Gelderland stelt zich ten
doel binnen de provincie Gelderland
kerkrentmeesters behulpzaam te zijn
inzake restauratie, herstel en
onderhoud van gebouwen en hun
interieur (waaronder orgels) in de
meest ruime zin van het woord. Ook
andere gezindten/eigenaren kunnen
gebruik maken van onze diensten.

Wist u dat:
- duurzaamheid binnen kerken
steeds meer aandacht krijgt;
kijk op: groenekerken.nl
en op: energievoorkerken.nl
- begraafplaatsen soms
geregistreerde groene
monumenten zijn en BRIMsubsidie kunnen krijgen;
- het Platform Klinkend Erfgoed
orgels en luidklokken dichter bij
het brede publiek wil brengen;

De provincie Gelderland opent later dit jaar een nieuwe subsidieregeling.
Deze zal in grote lijnen dezelfde structuur kennen als in de afgelopen
periode. Onze Stichting BEHOUD is één van de Partners van de provincie
Gelderland waarmee enkele aansprekende resultaten zijn bereikt. Zo zijn
wij betrokken geweest bij de restauratie en aanpassing van de Dorpskerk
in Wilp, de Evangelisch Lutherse Kerk in Apeldoorn, de Protestantse Kerk
in Heesselt en de Hersteld Hervormde Kerk in Nederhemert-Noord.
De provincie wil de inwoners van Gelderland een aantrekkelijk leef- en
vestigingsklimaat bieden. De culturele- en cultuurhistorische kwaliteiten van
een stad, dorp of regio zijn hiervoor van doorslaggevende betekenis. Daarom
wil de provincie hierin investeren.
Heeft u een restauratiebehoefte voor uw rijksmonumentale kerkgebouw?
Dan kan deze nieuwe regeling een basisfinanciering geven tot wel 70%.
Positief bejegend worden projecten waarin ook andere culturele activiteiten
plaatsvinden. Te denken valt aan lezingen, exposities, en andere
bijeenkomstfuncties.
Veelal kan dit slechts wanneer de faciliteiten op een passend niveau zijn
gebracht. Uitbreiding van bijvoorbeeld een garderoberuimte, van toiletten, een
pantry en andere nevenruimten kunnen bijzonder nuttig zijn.
Ook kan een efficiëntieslag gemaakt worden in de energiebehoefte waardoor
er meer geld overblijft voor het gebruik en exploitatie. Isolatie, een optimaal
verwarmingssysteem, LED-verlichting hoeven geen lange terugverdientijd te
hebben.
Informeer bij ons wat uw kansen zijn, wij zijn u graag van dienst met onze
ervaringen met deze regeling.

U kunt ons vinden op internet:
www.sbkg.nl
e-mail: info@sbkg.nl

Dorpskerk Wilp

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Restauratiekwaliteit.

Voortgaand gebruik, multifunctionaliteit en herbestemming bevordert een
duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een
cultuurhistorische waarde. De in de aanhef vermelde regeling voorkomt dat
monumenten langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.
De regeling is bestemd voor:





rijksmonumenten
provinciale monumenten
gemeentelijke monumenten
gebouwen zonder monumentale status
Voor gebouwen zonder monumentale status moet het college van burgemeester en wethouders
in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk
erkent.

Als belanghebbende subsidie voor onderzoek aanvragen?
Ook belanghebbenden kunnen subsidie aanvragen voor het onderdeel van de
regeling dat een haalbaarheidsonderzoek financiert. De eigenaar van het
monument moet daar wel mee instemmen en de belanghebbende moet een
rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een gemeente, een projectontwikkelaar, een
corporatie, een organisatie voor stadsherstel, of omwonenden die zich
verenigd hebben in een stichting.
Haalbaarheids-onderzoek
Bij de start van de herbestemming wilt u snel zicht krijgen op bijvoorbeeld
 de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken en de functies die
daar het best bij passen
 de bouwkundige staat van het monument
 de mogelijke nieuwe functies van het monument. Dit kan met een onderzoek
naar potentiële functies en gebruikers, zoals een marktverkenning,
bureauonderzoek, een vlekkenplan of ontwerpschetsen ter inspiratie.
 de financiële haalbaarheid van de herbestemming. Hiermee krijgt u een
globaal beeld van noodzakelijke investeringen of inzicht in de toekomstige
exploitatie.
Interactief of procesgericht onderzoek
Ook kan een onderzoek interactief zijn of te maken hebben met het proces.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een interactief ontwerpatelier of om
evenementen zoals een
 publieksmanifestatie, bijvoorbeeld
betrokkenen
 ideeënprijsvraag
 meervoudige ontwerpopdracht

participatie

van

omwonenden

en

Indienen
Komt u in aanmerking voor de subsidie? Dan kunt u tussen 1 oktober en 30
november een aanvraag indienen.
De formulieren die u hiervoor nodig hebt, zullen kort voor de aanvraagperiode
beschikbaar zijn.
Wilt u hierover meer geïnformeerd worden, neem dan contact met ons op. Wij
zullen u dan verder helpen.

De Rijksdienst hanteert een aantal
uitgangspunten voor restauratie:
 Een ingreep moet de oorzaak van
de schade wegnemen
 Beperk de omvang van de ingreep
zo veel mogelijk
 Zet in op herstel van historisch
materiaal
 Vervang het materiaal als het op
is, door hetzelfde materiaal in
dezelfde techniek
 Behandel eerdere restauraties
met respect
 Documenteer de ingrepen
De Rijksdienst gaat bij het toekennen
van nieuwe subsidies uit van de
uitvoeringsrichtlijnen die door de
Stichting
Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) per
1 januari 2015 zijn vastgesteld.
Subsidie-ontvangers zijn vrij in hun
keuze voor adviserende en uitvoerende bedrijven. De RCE stelt wél
eisen aan de uitvoering van het werk
en de daarvoor vereiste kennis en
ervaring. Bij
de
subsidieverantwoording vindt mogelijk een toets
plaats op de kwaliteit van het
uitgevoerde werk.
Deze regel geldt voor alle sinds 2015
nieuw afgegeven subsidiebeschikkingen in de BRIM.
Als Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen conformeren wij ons aan
deze richtlijnen en kunnen u dus
adequaat helpen.

Wilt u meer informatie, belt u ons,
wij staan u graag te woord!
Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen in Gelderland:
Bouwbureau (SBKG)

Vossenhoek 16

8172 AB VAASSEN
tel. 0578 570157
fax.0578 570177
mobiel 06 5068 8957 (H.Bron)
mobiel 06 2112 4310 (G.Tutert)
e-mail info@sbkg.nl
secretariaat:
Meidijk 2
5305 VJ ZUILICHEM
mobiel 06 51340888

