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Doelstelling
De SBKG Overijssel-Flevoland stelt
zich ten doel binnen deze provincies
kerkrentmeesters behulpzaam te
zijn in zaken van 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:
- kandidaten voor een nieuw
Europees Erfgoedlabel worden
gezocht.
http://europeeserfgoedlabel.crea
tiveeuropedesk.nl/
- de oudere verdragen – die van
Granada, Malta en Florence – die
vragen beantwoordt hoe we het
erfgoed het beste kunnen
beschermen. Het recente verdrag
van Faro beantwoord de vraag
waarom we dat doen.
- onderzoek voor herbestemming
nog steeds wordt gesubsidieerd.
- nieuwe BRIM-plannen moeten
worden uitgevoerd onder de
nieuwe kwaliteitsrichtlijnen
- er een handreiking is inzake
brandblusmiddelen voor erfgoed

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

Kwaliteitsborging
Met een zich terugtrekkende overheid heeft ook de monumentenzorg te
maken. De BRIM-regeling is al vereenvoudigd met als gevolg dat de
aanvraaggegevens volgens een vooraf bekend gemaakt model moeten worden
aangeboden.
De procedure voor eventueel noodzakelijke afwijkingen tijdens de uitvoering,
vergt een nauwgezette administratie door meldingen vooraf. Ook de
afwikkeling van een plan is gebonden aan een strikt format.
Daar komt sinds 2015 bij, dat de eigenaar verantwoordelijk wordt gehouden
voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. De kwaliteitsnormen zijn
voorbereid en vastgelegd in uitvoeringsregels. Nu is het bijna onmogelijk om
van kerkrentmeesters te eisen dat zij op de hoogte zijn van alle huidige en nog
uit te brengen uitvoeringsregels, laat staan de beoordeling daarvan in
voorbereiding en uitvoering. Dit vereist ter zake kundige begeleiding bij het
opstellen en uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerken.
De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen is uw partner.
Ook de subsidieregelingen van de provincie stellen kwaliteitseisen aan de
uitvoering door de inzet van bewezen restauratiekwaliteit.
De branche-organisaties en zeker enkele restauratiebedrijven hebben zich
gestort op certificering van hun specialisme. Andere bedrijven sturen ook
meer en meer op 'kennis en kunde' waarmee zij zich willen onderscheiden van
derden. Nu is er al jaren een ontwikkeling naar onderscheidende kwaliteit door
certificering of daaraan verbonden kwalificeringen.
Heeft de overheid dat als instrument opgepakt om de regeling te
'vereenvoudigen' en zo bezuinigingen door te voeren of reageren bedrijven op
de strakkere regelgeving? Beiden is waar. Het is onontkoombaar dat iedere
eigenaar hiermee wordt geconfronteerd. Juist hierom roepen wij eigenaren op
die hierin een risico zien, de dienstverlening van de Stichting Behoud
Kerkelijke Gebouwen te integreren in de realisatie.
Brim-resultaten
Dé continuerende onderstroom van subsidie is de Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten (SIM), beter bekend als BRIM of PIP. Dat is een
onderhoudsplan voor rijksmonumenten voor een periode van zes jaren dat
vooraf dient te worden aangevraagd.
Ook dit jaar hebben wij weer een zevental aanvragen ingediend die onlangs
allemaal een subsidiebeschikking hebben ontvangen. Het subsidie bedraagt
50% van de subsidiabel gestelde kosten. Belangrijk is te vermelden dat kosten
zijn gemaximeerd tot 3% van de verzekerde herbouwwaarde. Voor volgend jaar
staan er weer een zestal op de nominatie, waaronder enkele grote stadskerken
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Eén van de kerken die gebruik maakt van de SIM (of BRIM) is de Grote- of
Stefanuskerk te Hasselt.

Voor eigenaren van rijksmonumenten
in Overijssel is ook de komende jaren
weer subsidie voor een rijksmonument
of een zelfstandig onderdeel daarvan
mogelijk.

Het kerkbestuur heeft zich
van meet aan ingezet voor
een planmatig onderhoud aan
de kerk. Zo is zij geslaagd
met begeleiding door de
Stichting B.K.G. om allerlei
bouwdelen op een goed
onderhoudspeil te brengen.
Ook prijst zij zich gelukkig
dat diverse aspecten door
vrijwilligers kunnen worden
uitgevoerd, bijgestaan door
de Stichting.
In 2009 is begonnen met de planvorming wat resulteerde in een BRIMbeschikking. Onderdelen daaruit waren:
- herstel dakconstructie en -verankeringen
- conservering dakconstructie
- vervanging gedeelten leibedekking op zuiderbeuk en koorsluitingen
- herstel van loodaansluitingen
- fasegewijze uitvoering van voegwerk en natuurstenen gevelafdekkingen
- herstel van schilderwerken
- herstel van het Rudolf Knol-orgel
De diverse werkzaamheden leenden zich
prima om aan te besteden. Door een
voorselectie van deskundige bedrijven kon
ook de kwaliteit worden gewaarborgd; een
aspect dat altijd al in de belangstelling
stond maar de laatste tijd van rijkswege
een formeler karakter krijgt.
Inmiddels zijn alle voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd.
Het bleek tevens mogelijk om overblijvend
budget aan te wenden voor aanvullende
werkzaamheden. Zo is zwak voegwerk dat
er ogenschijnlijk goed uitzag alsnog in
uitvoering genomen, net als voegwerk van
diverse stuiknaden van de zandstenen
venstermontanten.
Met aanvullende fondsenwerving is het
eigen aandeel verder teruggebracht.
Hiermee is de onderhoudslast tot een acceptabel minimum teruggebracht en
resten nog slechts enkele kleine werkzaamheden ter volmaking van het plan. Dit
wetend, dat zo'n Oude Man toch weer zorg nodig zal hebben. Wij houden dit
met de kerkrentmeesters in het oog en maken al weer voorbereidingen voor
een nieuw plan voor vervolgonderhoud.

Het gaat dan om restauratie van een
rijksmonument of het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen in
een rijksmonument. De afgelopen
jaren hebben wij al enkele projecten
kunnen begeleiden.
Ook dit jaar hebben wij een drietal
aanvragen voorbereid en ingediend, te
weten het Orgel in de Grote- of
Lebuïnuskerk te Deventer en de
Kosterswoning c.q. Kerkkantoor van
de Protestantse Gemeente te
Deventer.
Volgend jaar gaat het loket voor de
regeling opnieuw een maand open. In
de maand juni/juli 2017. Het
beoordelen van de aanvraag duurt
maximaal 22 weken, dus tot ongeveer
het einde van het jaar.
Er zijn diverse criteria waaraan de
aanvraag moet voldoen en waarmee
punten 'gescoord' kunnen worden. Wij
adviseren u ons bouwbureau hierbij te
betrekken.

Wilt u meer informatie, belt u ons,
wij staan u graag te woord!
Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen in Overijssel- Flevoland:
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
internet www.sbkg.nl
secretariaat:
Van Dedemlaan 33
8061 CJ HASSELT
tel.nr.: 038 4771792
e-mail : secr.sbkg@outlook.com

