Subsidie- en Fondsenoverzicht Monumentenwacht

Subsidies- en fondsen wijzigen regelmatig. Periodiek wordt dit overzicht dan ook
bijgewerkt, maar het is áltijd van belang om bij het desbetreffende fonds of subsidie
na te gaan wat de meest actuele voorwaarden en indieningsdata zijn!
Aan dit document kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wilt u meer weten, advies over fondsen en subsidies of hulp bij aanvragen?
Neem dan contact met ons op!
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Tips
-> Vraag altijd bij uw provincie en gemeente naar actuele financiële mogelijkheden: veel
regionale overheden hebben namelijk ook nog eigen regelingen voor onder andere
verduurzaming, maar ook op het gebied van cultuur, publieksparticipatie, leefbaarheid,
zorg en landschap.
-> Ditzelfde kan gelden voor uw bank: ook zij stimuleren verduurzaming door
(laagrentende) leningen aan te bieden. Een lening lijkt niet altijd interessant (want
terugbetalen), maar wanneer dit het energieverbruik flink kan verminderen (en de
waarde van het pand verhoogt) is dit vaak de laagrentende rente alsnog waard en is ook
de lening terugverdiend.

-> Denk erom, bij alle subsidies en/of leningen geldt: er moet meestal een
omgevingsvergunning zijn afgegeven voor de werkzaamheden. Enkel ‘regulier’
onderhoud is vergunningsvrij. Twijfelt u of uw werkzaamheden vergunningplichtig zijn?
Neem contact op met uw gemeente.
-> Alle erfgoedeigenaren kunnen tegen gereduceerd tarief een abonnement afsluiten en
inspecties afnemen bij de Monumentenwacht. Dit geldt voor: rijksmonumenten,
provinciale en gemeentelijke monumenten, karakteristieke of beeldbepalende panden en
in een beschermd gezicht, maar ook bijzondere interieurs, groen erfgoed (bijvoorbeeld
tuinen en parken) en archeologisch erfgoed. Met een onafhankelijke inspectie bent u, als
eigenaar, altijd op de hoogte van de staat van uw erfgoed en welk onderhoud nodig is:
nooit te veel, altijd het juiste op het juiste moment!
-> De Monumentenwachten in Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel werken met
elkaar samen vanuit de moederorganisatie ‘Monumentenwacht de vier provinciën’.
Ook werkt de wacht van onder één dak samen met Monumenten Advies Oost.
Monumenten Advies Oost voert de ‘plus’ uit op het reguliere inspectiewerk, bijvoorbeeld:
opstellen verduurzamingsadviezen, hulp bij aanvragen van subsidies op het gebied van
onderhoud. begroten van bouwwerkzaamheden en bouwbegeleiding.
Overzicht van fondsen en subsidies,
landelijk en in de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel.
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Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks
een subsidie aanvragen voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de
monumentale onderdelen van het woonhuis-rijksmonument.

Sinds 2019 vervangt deze subsidie de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van
rijksmonumentale woonhuizen. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de
woonhuissubsidie alleen bedoeld voor reguliere onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden.
- Het subsidiepercentage voor onderhoudskosten gemaakt in 2021 bedraagt 38%.
- De aanvraagperiode is tussen 1 maart en 30 april van het opvolgende jaar.
- Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via:
Mijn aanvragen | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (monumenten.nl)
- Er is geen minimum of maximum aanvraagbedrag. Wel moet de aanvrager bij
aanvraag van meer dan € 70.000,- een inspectierapport overleggen. Uw
Monumentenwacht kan u hierbij ondersteunen.
- Binnen 13 weken na de aanvraagperiode weet u of uw aanvraag wordt
gehonoreerd en voor welk bedrag.
- De subsidieregeling volgt de ‘leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Wilt
u zeker weten of uw onderhoudskosten subsidiabel zijn, kijk goed in de leidraad.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Subsidie Instandhouding rijksmonumenten (niet-woonhuizen) (SIM)
Bent u eigenaar van een rijksbeschermde kerk, fabriek, boerderij molen of ander
rijksmonument dat (oorspronkelijk) niet bestemd is als woonhuis? Dan kunt u in
aanmerking komen voor instandhoudingssubsidie. Ook groene en archeologische
monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
De subsidieregeling is in het leven geroepen om planmatig onderhoud van
rijksmonumenten te stimuleren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig
onderhoud. Denk aan schilderwerk of het onderhoud van goten, maar ook de
planvormingskosten en begeleiding van de uitvoering is subsidiabel.
Jaarlijks kunt u tussen 1 februari en 31 maart subsidie aanvragen. U vraagt dan aan
voor een periode van zes jaar. U heeft dan ook een meerjarenbegroting nodig om
subsidie te kunnen aanvragen. Het subsidiepercentage bedraagt 60%, behalve als u
uw rijksmonument bedrijfsmatig gebruikt, dan bedraagt het percentage 40%.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen,
wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbaar budget. De subsidie wordt
uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van het verleende
bedrag wordt na 6 jaar de subsidie vastgesteld aan de hand van een
verantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor uitbetaling en verrekening.

Overzicht van fondsen en subsidies,
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Maximaal kunt u 3% van de (verzekerde) herbouwwaarde van uw pand
gesubsidieerd krijgen over de periode van zes jaar (waarvan dus 40% door de
eigenaar zelf moet worden bijgedragen).
Rekenvoorbeeld
De herbouwwaarde is:
3% subsidie over zes jaar:

€ 1.500.000,€ 45.000,- (= € 7.500,- per jaar)
waarvan 60% subsidie:
€ 27.000,- (= € 4.500/j)
waarvan 40% eigen bijdrage: € 18.000,- (= € 3.000/j)

De subsidieregeling volgt de ‘leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Wilt u
zeker weten of uw onderhoudskosten subsidiabel zijn, kijk goed in de leidraad.
Wilt u meer weten? Kijk op www.monumenten.nl of neem contact met ons op.

Subsidie restauratie grote rijksmonumenten
Het onderhouden van grote rijksmonumenten betekent vaak kostbare restauraties.
In 2019 en 2020 bestond een Subsidieregeling restauratie grote rijksmonumenten,
de zogenoemde ‘Kanjerregeling’, waarin het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap €60 miljoen beschikbaar stelde voor rijksmonumenten met een
restauratieopgave van minimaal €2,5 miljoen aan subsidiabele kosten.
Op dit moment is het erfgoedveld in gesprek met het ministerie van Onderwijs,
Cultureel en Wetenschap om opnieuw een regeling te openen ter ondersteuning
van substantiële restauraties (minimaal € 1 miljoen).
Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze regeling? Meld u zich bij ons aan:
wij zullen u mailen, zodra duidelijk is of, hoe en wanneer deze regeling opnieuw
wordt opengesteld.

Subsidie herbestemming
Er zijn twee landelijke regelingen voor herbestemming met als doel: voorkomen
dat monumenten waarvoor een nieuwe functie vinden lastig is, langere tijd leeg
staan en daardoor snel achteruit gaan. De twee regelingen zijn:
• Haalbaarheidsonderzoek:
aanvragen van minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- à 70%
• Wind- en waterdicht:
aanvraag van minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- à 70%
Deze subsidie is niet alleen voor rijksmonumenten, maar voor alle gebouwen met
cultuurhistorische waarde (zijnde niet-woonhuizen). Een aanvraag indienen kan
tussen 1 oktober en 30 november. Klik hier voor meer informatie.
Overzicht van fondsen en subsidies,
landelijk en in de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel.
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Restauratiefonds-hypotheek
Als u binnenkort een rijksmonument gaat restaureren en/of onderhouden, komt u
in veel gevallen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek.
De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente (vanaf 1%). De
hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt en
wordt bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het
Restauratiefonds. U kunt uw instandhoudingskosten voor 100% financieren en
onbeperkt vergoedingsvrij aflossen. Meer informatie vindt u hier.

Restauratiefondsplus-hypotheek
Gaat u een rijksmonument (niet-woonhuis) omvangrijk restaureren en/of
onderhouden? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek
aanvragen. Neem voordat u start eerst contact op met het Restauratiefonds.

Monumenten-hypotheek
Gaat u een monument aankopen en wilt u ook restaureren of verduurzamen? Of
gaat u restaureren of verduurzamen en zijn er geen mogelijkheden voor
laagrentende financiering? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de
Monumenten-hypotheek. Het maakt niet uit of het een rijksmonument,
gemeentelijk of provinciaal monument betreft. Voorwaarde is wel dat u het
monument restaureert en eventueel verduurzaamt.
Een Monumenten-hypotheek kent drie aflossingsvormen: annuïteit, lineair of
aflossingsvrij en er worden marktconforme rentetarieven gehanteerd voor 5, 10 of
15 jaar vast. Meer informatie vindt u hier.

Overbruggingslening
Heeft u tijdelijk twee woningen, dan kunt deze periode overbruggen met een
kortlopende aflossingsvrije financiering van het Restauratiefonds. De lening wordt
op een afgesproken moment in één keer volledig worden afgelost met het geld dat
uit de verkoop van de oude woning komt. De lening kan alleen gecombineerd
worden met een andere lening bij het Restauratiefonds. Denk erom dat in ieder
geval de nieuwe woning een monumentale of beeldbepalende status heeft. U kunt
de overbruggingslening ook inzetten om subsidie(s) voor te financieren. Wilt u
meer weten? Lees hier verder.

Overzicht van fondsen en subsidies,
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Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)
Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen
woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride)
warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.
Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een
warmtepomp, aansluiting op een warmtenet of voor kleinschalige windturbines en
zonnepanelen. Op de website van het RVO kunt u meer informatie vinden.

Aanvullende subsidie voor verduurzaming bij SIM en Herbestemming
Bent u van plan de Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten aan te vragen, dan
kunt u sinds dit jaar (2022) ook subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van
een verduurzamingsonderzoek. Deze subsidie wordt verstrekt over een vast bedrag
van € 4.000,- aan subsidiabele kosten en het subsidiepercentage is (conform SIM)
40 of 60%.

Ook bij de subsidie herbestemming (elk jaar aan te vragen van 1 oktober tot en
met 30 november kunt u de kosten voor het onderzoek naar
verduurzamingsmogelijkheden in aanvulling op het herbestemmingsonderzoek.
Wist u al dat binnen de Monumentenwacht ook specialisten op het gebied van
verduurzaming werkzaam zijn? Wilt u dat wij met u meedenken: misschien zelfs een
QuickScan komen uitvoeren? Dan kunt u met ons contact opnemen.
Voor een volledig Duurzaam Monumenten (DuMo-) advies hebben wij contact met
diverse andere adviesbureaus gespecialiseerd in bijvoorbeeld installaties en met
veel kennis van erfgoed.

9% Btw-tarief
Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan
2 jaar valt onder het 9% Btw-tarief. Ook het schoonmaken van woningen valt onder
het 9% Btw-tarief waarbij geen leeftijdsgrens voor de woning wordt gehanteerd.
Het gaat hierbij om de arbeidskosten van bijvoorbeeld het aanbrengen van
isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken. De materiaalkosten zelf vallen
onder het 21% Btw-tarief. Ook andere werkzaamheden, als sloopwerk voorafgaand
aan het isoleren, vallen onder het 21% Btw-tarief.
Verricht uw aannemer werkzaamheden die zowel onder het 21%-tarief als onder
het 9%-tarief vallen, dan dient de aannemer dit op de factuur te splitsen in
materiaalkosten en arbeidskosten en daarbij de arbeidskosten te splitsen in een
deel 21% Btw en een deel 9% Btw.
Overzicht van fondsen en subsidies,
landelijk en in de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel.
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Duurzame Monumenten-lening
Bent u eigenaar van een rijksmonument en wilt u het pand verduurzamen? Dan
kunt u bij het Restauratiefonds een laagrentende lening aanvragen. De lening
(minimum rente 1%) wordt op annuïtaire wijze afgelost na maximaal 30 jaar.
De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende
maatregelen. Hiervoor is een door de aannemer en/of installateur ingevulde
maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument nodig. Heeft u
hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op!

Duurzame Monumentenplus-lening
Voor eigenaren van rijksmonumenten, niet als woonhuis geregistreerd in het
Monumentenregister, heeft het Restauratiefonds een laagrentende Duurzame
Monumentenplus-lening. Ook voor deze lening geldt dat de hoogte van de lening
wordt bepaald door de investering in de energiebesparende maatregelen. Deze
kunt u laten bepalen door een DuMo (Duurzame Monumenten-) adviseur.

Energiebespaarlening
Het Nationaal Warmtefonds biedt financieringsmogelijkheden voor verduurzaming
van huizen en gebouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere
eigenaren, vereniging van eigenaren (Vve's) en scholen. Lees hier verder.

Vergoeding voor kosten verduurzamingsadvies
Via het Restauratiefonds kunt u een vergoeding krijgen voor verduurzamingsadvies.
Het gaat hierbij om twee soorten advies: een QuickScan (maximaal € 500,vergoeding) en een Maatwerkadvies (maximaal € 1.000,- vergoeding).
Het Restauratiefonds keert de vergoeding uit op basis van een factuur. Dus u dient
eerst het factuurbedrag volledig uit te betalen.
Wilt u meer weten over deze vergoeding en wilt u deze vergoeding aanvragen:
download dan hier het aanvraagformulier.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed
In de periode 2021-2023 voert iedere provincie een programma uit om eigenaren
van klein maatschappelijk vastgoed te begeleiden bij verduurzamen van hun pand.
In de provincie Fryslân is de Monumentenwacht de platformorganisatie voor
erfgoed, maar ook in de andere provincies kunt u met ons contact opnemen als u
meer wilt weten over dit programma. Of neem direct contact op met uw provincie.

Overzicht van fondsen en subsidies,
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Provinciale subsidieregelingen voor instandhouding van erfgoed
De provincie Drenthe heeft diverse subsidieregelingen: deze kunt u terugvinden op
de webpagina van het subsidieloket van de provincie Drenthe. Enkele, voor de
erfgoedeigenaar interessante, regelingen zullen we hier nader toelichten.

Subsidie behoud / herbestemming karakteristiek bezit
Voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden in de provincie
Drenthe is subsidie beschikbaar. Onder karakteristiek bezig wordt verstaan:
monumenten en beeldbepalende panden/objecten.
Ook potentiële eigenaren van karakteristiek bezit mogen de subsidie aanvragen als
zijn in bezit zijn van een voorlopig koopcontract.
De subsidie kan bestaan uit een laagrentende lening (maximaal € 300.000,-) of een
geldbedrag (maximaal € 200.000,-). Het geldbedrag wordt enkel verstrekt bij
behoud en/of herbestemming van:
- Agrarische monumenten als zodanig in gebruik, inclusief schaapskooien
- Religieuze monumenten (deels) als zodanig in gebruik
- Publiekstoegankelijke monumenten in bezit bij een erfgoedgemeenschap of
culturele instelling
- Overige monumenten.
Een erfgoedgemeenschap kan ook een geldbedrag aanvragen voor plankosten als
voorfinanciering op de uitvoering van behoud en/of herbestemming.
Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de bouwwerkzaamheden te
worden uitgevoerd door een erkend leerbedrijf.
De aanvraagperiode is: 1 januari – 1 april. Meer informatie vindt u hier.

Subsidie Cultuurhistorie Drenthe
Cultuurhistorische elementen kunnen een inspiratie zijn bij de aanpak van
maatschappelijke opgaven en terreinontwikkeling. Om eigenaren van terreinen te
stimuleren de kennis hierover in te zetten bij ruimtelijke ontwikkeling en de aanpak
van maatschappelijke opgaven, is subsidie beschikbaar om cultuurhistorisch
onderzoek te laten uitvoeren. Een cultuurhistorisch onderzoek = een gebiedsvisie,
analyse en ontwerpprincipes of kwaliteitskaders als onderlegger voor ingrijpende
veranderingen in een gebied of voor projecten op het snijvlak van
maatschappelijke opgaven en participatie. Lees hier voor meer informatie.

Overzicht van fondsen en subsidies,
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Subsidie Archeologie en publiek
Wilt u, als Drentse burger, meer betrokken zijn bij archeologisch erfgoed, in de
vorm van beheer en onderhoud, onderzoek of als inspiratiebron voor
kunstuitingen, dan is deze subsidie voor u bedoeld.
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot
een maximum van € 5.000,- als het project wordt uitgevoerd door professionals en
een maximum van € 2.500,- als het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Voorbereidingskosten zijn tot een maximum van 15% subsidiabel.
Lees hier verder voor meer informatie over deze subsidie.

Subsidie Verwijdering asbestdaken
Heeft u een asbestdak op uw gebouw in de provincie Drenthe, dan kunt u een
lening afsluiten met vaste lage rente om het asbest te laten verwijderen. U heeft
hiervoor een offerte nodig van een gecertificeerd asbestspecialist en het werk mag
nog niet zijn verricht.
Lening tot € 20.000,- worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening die
in maximaal 15 jaar moet worden afgelost. Leningen boven € 20.000,- worden
verstrekt als hypothecaire lening die in maximaal 30 jaar moet worden afbetaald.
Er bestaat altijd de mogelijkheid om tussentijds boetevrij af te lossen.
Meer informatie: lees hier verder.

Leader subsidie Zuidoost- en Zuidwest- Drenthe
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op versterken van de
(vrijetijds)economie, het toerisme en/of de leefbaarheid in Zuidoost- en ZuidwestDrenthe. Denk hierbij aan het opwekken van lokale energie van onderop: projecten
waar experimenteren, innoveren, leren en kennisdelen elkaar raken.
Dit kunnen ook herbestemmingsprojecten zijn bij erfgoed op het Drents platteland.
Wilt u meer weten, kijk dan voor de Leader subsidie Zuidoost- Drenthe: hier. Voor
de leader subsidie van Zuidoost- Drenthe kunt u hier meer informatie vinden.
De openstellingsperiodes van de tenders in 2022 voor Zuidwest- Drenthe zijn:
14 februari tot en met 21 maart en van 9 mei tot en met 24 oktober.
De openstellingperiode voor aanvragen van Leader subsidie in Zuidoost- Drenthe is:
9 mei tot en met 12 september.
Overzicht van fondsen en subsidies,
landelijk en in de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel.
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Provinciale subsidieregelingen voor instandhouding van erfgoed
De provincie Flevoland heeft diverse subsidieregelingen: deze kunt u terugvinden
op de webpagina van het subsidieloket van de provincie Flevoland. Enkele, voor de
erfgoedeigenaar interessante, regelingen zullen we hier nader toelichten.
Bent u eigenaar van een rijksmonument in de provincie Flevoland en heeft u een
groot onderhoud of restauratieopgave? Dan kunt u het beste contact opnemen
met de provincie om de mogelijkheden van subsidie te bespreken.

Van asbest naar duurzaam dak
Asbestsaneren biedt een geweldige kans om de energietransitie aan te jagen.
Vandaar dat de provincie Flevoland subsidie beschikbaar stelt om asbestdaken te
vervangen en de daken direct te verduurzamen.
Een aanvraag kan worden ingediend tot 31 december 2022. De maximale subsidie
bedraagt € 25.000,-. Lees hier verder voor meer informatie.

Verbetering geluidwering woningen
Valt uw monumentale woning onder de 1.200 woningen met een te hoge
geluidsbelasting langs provinciale wegen. Dan kunt in u aanmerking komen voor
subsidie om de geluidwering van uw pand te verbeteren.
Hou er rekening mee dat geluidswering een ingrijpende verbouwing kan zijn.
U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen voor 31 december 2023. De maximale
subsidie bedraagt € 10.000,- afhankelijk van de geluidsbelasting en het type dak
van de woning.
Wilt u meer weten, lees dan hier verder.

Subsidie natuur- en landschapsbeheer
De provincie Flevoland kan subsidie verstrekken voor de in het Natuurbeheerplan
opgenomen natuur- en leefgebieden en waterdoelen. De beheersubsidie geldt voor
6 jaar. Neem voor meer informatie contact op met de provincie Flevoland.

Groene daken en gevels
Helaas is het plafond van deze subsidieregeling bereikt. Mogelijk volgt er medio
2022 of 2023 opnieuw een openstelling.
Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld dit dan bij ons: wij zullen u dan
mailen zodra de regeling weer wordt opengesteld.
Overzicht van fondsen en subsidies,
landelijk en in de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel.
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Provinciale subsidieregelingen voor instandhouding van erfgoed
De provincie Fryslân heeft diverse subsidieregelingen: deze kunt u terugvinden op
de webpagina van het subsidieloket van de provincie Fryslân. Enkele, voor de
erfgoedeigenaar interessante, regelingen zullen we hier nader toelichten.

Subsidieregeling monumenten Fryslân
Wilt u uw rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristiek pand
restaureren of herbestemmen? En is dit geen woonhuis. Of wilt u uw molen
onderhouden? En zoekt u ook subsidie voor de plankosten? Dan kunt u bij de
provincie Fryslân subsidie aanvragen. De indieningsperioden (tenders) voor 2022
zijn nog niet bekend. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Meld dit dan bij ons!
U kunt natuurlijk wel alvast uw aanvraag voorbereiden, bijvoorbeeld door contact
te leggen met gecertificeerde bedrijven uit het register Kennis & Kunde.

Energiebespaarlening
Wilt u de Energiebespaarlening aanvragen en woont u in de provincie Fryslân, dan
krijgt u 0,5% korting op uw rente.

Tegemoetkoming woningeigenaren
Bezit u een woning in de provincie Fryslân, dan krijgt u 50% extra tegemoetkoming
op isolatiemaatregelen als u uw pand gaat verduurzamen.
Dezer regeling loopt tot en met 31 december 2022 of zolang er budget is.
De regeling is een extra tegemoetkoming op de regeling Duurzame Energie en
Energiebesparing (ISDE). U kunt deze regeling dus pas aanvragen als de ISDE
subsidie is toegekend.

Leader
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op versterken van de
sociale cohesie en zelfsturing in de dorpen in Noordoost- en Noordwest- Fryslân.
Zoals het creëren van nieuwe ontmoetingsplaatsen en zelfvoorzienende dorpen.
Dit kunnen ook projecten zijn in en rondom erfgoed op het Frysk platteland.
Wilt u meer weten, lees dan hier verder.
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Provinciale subsidieregelingen voor instandhouding van erfgoed
De provincie Overijssel heeft diverse subsidieregelingen: deze kunt u terugvinden
op de webpagina van het subsidieloket van de provincie Overijssel. Enkele, voor de
erfgoedeigenaar interessante, regelingen zullen we hier nader toelichten.

Subsidie Restauratie Rijksmonumenten
Heeft u een rijksmonument, is dit geen woonhuis en gaat u restaureren? Dan komt
u in aanmerking voor subsidie.
U komt in aanmerking als de subsidiabele kosten minimaal € 100.000,- en
maximaal € 1.000.000 bedragen. En de werkzaamheden worden uitgevoerd door
een aantoonbaar deskundig restauratiebedrijf waarbij tevens minimaal 1
leerlingplaats wordt gecreëerd.
De volgende tender wordt opengesteld op 5 juli 2022 en sluit op 1 september
2022. Wilt u meer weten over deze subsidie, neem dan contact met ons op, of lees
de subsidievoorwaarden door op de website van de provincie Overijssel.

Subsidie erfgoed ‘het Verhaal van Overijssel’ 2.0
Rechtspersonen, als een gemeente, bedrijf of vereniging, kunnen subsidie
aanvragen voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel
aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.
Bij archeologie gaat het om activiteiten die de toegankelijkheid bevorderen.
Voor cultureel erfgoed zijn restauratie- en herstelwerkzaamheden subsidiabel, mits
ingediend als groep (minimaal twee eigenaren met minimaal één object/bouwwerk
per aanvraag).
Activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed gaan over het levend houden
van onder andere streektaal, maar ook gewoonten, voorstellingen, tradities,
bijzondere kennis, verhalen of vaardigheden.
Hoe meer activiteiten gecombineerd, hoe hoger de subsidie. Lees hier meer.

Subsidie advies bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s)
Bent u eigenaar, pachter of huurder van een erf met agrarische bebouwing in het
landelijk gebied van Overijssel? En wilt u ondersteuning en advies van specialisten
voor een realistisch toekomstplan voor het erf? Dan kunt u tot maximaal 75% van
de kosten voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 2.500,-.
Wilt u meer weten? Lees dan hier verder.
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Leader Noord Overijssel, Noordoost, Zuidwest Twente en Salland
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op versterken van de
lokale ontwikkeling binnen de thema’s: jongeren en onderwijs, vrijetijdseconomie,
verbinden van samenleving met de toekomst van landbouw en water, aantrekkelijk
leefklimaat, nieuw ondernemerschap, (sociale) innovaties en bedrijvigheid. Dit
kunnen ook projecten zijn in en rondom (herbestemming van) erfgoed.

Asbest eraf Zon erop
Deze subsidie ondersteunt het verwijden en afvoeren van asbestdaken (zowel
platen als leien) in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen.
Helaas is de laatste indieningstermijn gesloten, mogelijk wordt de subsidie nog
verlengd. Wilt u op de hoogte blijven: meld u dan bij ons. Wij zullen dan contact
met u opnemen, zodra er duidelijkheid is over een vervolg op deze regeling.

Subsidie Energiebesparende maatregelen
Zowel voor bedrijven, als kerkgenootschappen, bestaat de mogelijkheid subsidie
aan te vragen voor energiebesparende maatregelen en/of een energieonderzoek.
Deze regeling betreft een zogeheten: ‘geld terug actie’ wat betekent dat pas na
afloop van de werkzaamheden of het onderzoek, de subsidie kan worden
aangevraagd. Lees hier verder.

Energielening Overijssel
Sluit u een lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn), dan kunt u tot 3% rentekorting ontvangen voor het financieren
van investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of –processen.
Helaas is het plafond van de subsidie bereikt, maar mogelijk volgt een vervolg.
Ditzelfde geldt voor de subsidie haalbaarheidsstudie energiebesparing.

Subsidie streekeigen natuur- en landschapsbeheer
Rechtspersonen in de vorm van een georganiseerde groep inwoners of
ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een bidbook.
De subsidie is maximaal 100% tot € 40.00,-. Kijk hier voor meer informatie.
Ook aanleg, beheer of herstel is subsidiabel. Lees hier verder voor voorwaarden en
hoogte van de maximale bijdrage.
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Cultuurfonds
In negen provincies zijn Cultuurfondsen voor Monumenten opgericht door het
Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vanuit het
Cultuurfonds worden laagrentende leningen verstrekt aan eigenaren van
gemeentelijke en provinciale monumenten of geregistreerde beeldbepalende
panden om hun erfgoed in stand te houden, maar ook voor herbestemming en
verduurzaming. In de provincies Overijssel, Fryslân en Groningen is nog budget
beschikbaar. Wilt u hulp bij aanvragen? Neem dan contact met ons op!

Drents Monumentenfonds
De Drentse Monumentenfonds-hypotheek is een lening tegen lage rente voor
rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden. De lening wordt verstrekt om zowel de restauratiekosten
(inclusief verduurzaming) als herbestemmingskosten. Als voorwaarde wordt wel
gesteld dat in het werk een bijdrage wordt geleverd aan (restauratie)scholing.

Boerderijenfonds
Het Boerderijenfonds stimuleert hergebruik van historische boerderijen door
restauratie, verduurzaming en herbestemming te ondersteunen. De volgende
sluitingsdatum is 1 april 2022. Voorwaarde is dat de projecten nadrukkelijk ene
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en een meerwaarde zijn
voor de directe leefomgeving. Naast financiële ondersteuning kunnen eigenaren
vanuit het fonds ook met kennis worden ondersteund.

Hendrik Mullerfonds
Het Hendrik Mullerfonds subsidieert diverse culturele doelen van landelijke
betekenis, zoals de restauratie van belangrijke rijksmonumenten als kerken, orgels,
molens en kunstvoorwerpen. Er wordt geen bijdrage uit het fonds toegekend voor
gebouwen die voor privédoeleinden worden gebruikt.

Stichting TBI Fundatie
Vanuit de Stichting TBI Fonds is ondersteuning mogelijk voor restauratie van
belangrijke (uitzonderlijke) rijksmonumenten. Stichting TBI Fundatie is onderdeel
van TBI Holdings. U kunt contact opnemen met de stichting via:
info@stichtingtbifundatie.nl
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Molenfonds
Het Molenfonds is in het leven geroepen voor behoud, onderhoud en restauratie
van molens. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor groot onderhoud of
opstarten van een crowdfundingsactie. Ook rijkt het Molenfonds ieder jaar de
molenprijs uit. Lees hier verder.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of
wetenschap in Nederland. Denk hierbij aan: beeldende kunst, monumentenzorg,
geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of
buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals en soms
ook voor personen. Wilt u meer weten? Wilt u uw plannen bespreken? Neem dan
contact op met het Cultuurfonds: info@cultuurfonds.nl.

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds financiert projecten en programma’s van beeldend
kunstenaars, kunstpodia, uitgevers, opdrachtgevers, musea en andere
erfgoedinstellingen. Onder andere voor het verwerven van bijzondere objecten of
deelcollecties, innovatieve projecten voorshet vertellen van verhalen over erfgoed,
maar ook het behouden van cultureel erfgoed. Wilt u meer weten, neem dan
contact op met het Mondriaan Fonds.

Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel
De stichting levert een (financiële) bijdrage aan restauratie en groot onderhoud van
historische orgels in Nederlandse (kerk) gebouwen. Lees hier verder.

Meindersma – Sybenga stichting
Voor het behoud van natuurmonumenten (bij voorkeur in Friesland) en restauratie
van (monumentale) kerken en orgels. Contactgegevens vindt u hier.

Stichting Orgelfonds Mooy
De stichting Orgelfonds Mooy vertrekt financiële bijdragen voor herstel of
wederopbouw van voor de historie of cultuur belangrijke kerkorgels in eigendom
van Protestantse, Evangelische Lutherse, Remonstrantse, Doopsgezinde of
Gereformeerde gemeente, of een kerkgenootschap ontstaan uit een samenvoeging
van twee of meerdere van deze kerken/gemeenten. Wilt u meer weten over
Stichting Orgelfonds Mooy of een aanvraag doen? Neem dan contact op.
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Ars Donandi
Ars Donandi beheert een zestigtal fondsen op naam met allerlei verschillende
doelstellingen, onder andere het Kuijper van Harpen Fonds waarbij elk jaar
gemeentelijke monumenten in particulier bezit (via Heemschut) een bijdrage
kunnen aanvragen voor een restauratie.

Bolhuisfonds
Het Bolhuisfonds steunt projecten op het gebied van architectuur en beeldende
kunsten waarbij een vorm van onderzoek is verricht en die publiek wordt gemaakt.
Het fonds richt zich op onderwerpen en activiteiten in Noord-Nederland.

Stichting Gansoord
Doel van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van Nederlands
cultuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

Dioraphte

s

Dioraphte geeft financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer
beogen van materieel en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Denk daarbij
aan monumenten, archeologie, archieven en musea.

P.W. Janssen’s Friesche Stichting
De stichting stelt zich tot doel de bevordering van de culturele kennisontwikkeling.
Hieronder vallen projecten op het gebied van welzijn, cultuur en restauraties en
behoud van monumentaal erfgoed in Amsterdam en Friesland. Lees hier verder.

Van Heloma Stichting
De stichting ondersteunt initiatieven in Friesland voor behoud van cultureel
erfgoed, natuur en het karakteristiek landschap. Meer informatie vindt u hier.

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
De stichting bevordert het behoud van bouwkundige monumentale gebouwen in
Fryslân. Wilt u een aanvraag doen? Klik dan hier hoe u kunt aanvragen.
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Stichting Siebolt Foundation
De Stichting heeft als doel: het ondersteunen van cultureel en historisch erfgoed in
Friesland. Kijk hier voor contactgegevens van de stichting.

Gravin van Bylandt Stichting
Onder andere restauraties van rijksmonumenten kunnen in aanmerking komen
voor een bijdrage. Wilt u een aanvraag indienen, klik dan hier voor informatie.

Dinamo Fonds
Het Dinamo Fonds steunt projecten op het gebied van natuur (dierenwelzijn en
natuurbehoud) en monumentenzorg. Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met het Dinamo fonds.

Herbert Duintjer fonds
De stichting steunt activiteiten op het gebied van oudheidkundig, heemkundig en
museaal gebied, en op het gebied van dierenbescherming, natuurbescherming,
s
monumentenzorg en bijvoorbeeld gezondheidszorg bij voorkeur in Friesland.
Contactgegevens kunt u hier vinden.

Subsidie restauratie klinkend erfgoed
Eigenaren van orgels, beiaarden, luidklokken en uurwerken met voldoende
monumentale waarde kunnen subsidie aanvragen. Deze subsidie gaat via de
aanvraag Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Lees hier verder
voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Joods erfgoed
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt budget
beschikbaar voor herstel en restauratie van Joodse begraafplaatsen. Wilt u meer
weten over deze regeling, neem dan contact op met de InfoDesk van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bouwfonds Cultuurfonds
Via het BPD Cultuurfonds is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en
cultuurprojecten die een bijdragen leveren aan de kwaliteit en beleving van de
(semi-) openbare ruimte.
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Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Het SVn biedt verschillende betaalbare leningen die consumenten én bedrijven
kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te realiseren: van
aankoop (eerste) woning, tot langer gezond thuis blijven wonen, een fabriek
herbestemmen tot kantoorruimte of bedrijfspand energieneutraal maken,
asbestdak saneren of fundering herstellen. Is dit voor u interessant? Neem dan
contact op met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
De KNHM wil een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving
door projecten te initiëren of door te participeren in projecten.

Erfgoed Deal
Binnen het programma Erfgoed Deal worden projecten ondersteunt op plekken die
gaan veranderen (energietransitie, klimaatverandering, woningbouwopgave) en
waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. De Erfgoed Deal is een
overheidsprogramma en kan ook alleen door overheden (samen met organisaties
en eigenaren) worden aangevraagd waarbij de provincie of gemeenten eveneens
financieel bijdragen. Neem een kijkje op de website van de Erfgoed Deal, ook voor
inspirerende voorbeeldprojecten.

Waddenfonds
Het Waddenfonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en
duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten
van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in
aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds binnen de doelen:
1. Vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het
Waddengebied.
2. Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke
rijkdom van de Waddenzee.
3. Duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een
substantiële transitie naar duurzame energiehuishouding.
4. Ontwikkelen van duurzame kennishuishouding van het Waddengebied.

Fiks Omgevingsfonds
Het Fiks Omgevingsfonds financiert initiatieven en projecten die de Friese
IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken. Denk daarbij
aan het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van
natuur, toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed. Wilt u weten of uw plan langs de
Friese IJsselmeerkust past in het Fiks fonds, kijken dan op de website.
Overzicht van fondsen en subsidies,
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Stichting Jan Menze van Diepen
Het doel van de stichting is het ondersteunen van instellingen werkzaam op sociaal,
cultureel en maatschappelijk gebied, door voorwerpen als beeldende kunst,
keramiek, glas, tekeningen, prenten, kaarten, foto’s, bijoux, meubelen, curiosa en
andere voorwerpen met historische waarde in bruikleen te geven ter expositie. De
stichting is zelf ook actief op het verkrijgen van bovengenoemde voorwerpen.
Meer weten? Kijk op de website.

Maatschappij van Welstand
De Maatschappij van Welstand is een vereniging voor ondersteuning van het
protestantisme. Subsidie aanvragen kan in drie categorieën:
1. In en rond kerken
2. Kerk in de Samenleving
3. Individuele noden
De Vereniging beheert een aantal Protestantse Fondsen om projecten in deze drie
categorieën te ondersteunen. Meer informatie vindt u hier.

Stichting Wassenbergh-Clarijs-Fontein
De WCF-stichting verleent financiële steun bij aankoop, restauratie of conservering
van museumstukken voor bij de museumfederatie Fryslân aangesloten leden.

Stichting Amodo
De stichting initieert, ontwikkelt en ondersteunt grensverleggende projecten
binnen de beeldende kunst, podiumkunst en wetenschap. Hier vindt u
contactgegevens van de stichting.

Erfgoed Fundaasje
Erfgoed Fundaasje zorgt ervoor dat Fryske (familie- / bedrijfs-) archiefstukken
veiliggesteld kunnen worden. Neem hier contact op met de stichting.

VSB fonds
Het VSBfonds steunt iedereen die actief wil mee doen in onze samenleving.
Hieronder valt ook: inzicht krijgen in de cultuurhistorische context. Daarom is ook
financiële ondersteuning, kennis en netwerk beschikbaar voor projecten die
cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek. Denk aan
het inrichten van een ontmoetingsplek bij herinrichting van een museum of het
aanpassen van een festivalterrein voor mensen met een beperking. Meer weten?
Lees hier verder.
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Bank Nederlandse Gemeenten Cultuurfonds
Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van
kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.
Uit dit fonds wordt onder andere de jaarlijkse prijs voor gemeenten op het gebied
van cultureel erfgoed mogelijk gemaakt.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor de Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Er
wordt subsidie gegeven voor culturele initiatieven in het hele land, op school, in de
vrije tijd, dwars door alle disciplines heen, waaronder dus ook ‘erfgoed’. Kijk op de
website naar voorbeeldprojecten op het gebied van erfgoedparticipatie.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Het Oranje
Fonds steunt met kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Denk aan projecten
op het gebied van leefbaarheid in buurten, als buurtmoestuinen, maar ook het
creëren van ontmoetingsruimtes. Lees hier verder.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van
maatschappij, kunst en wetenschappelijk onderzoek.

Fonds 21 (voorheen SNS Reaal fonds)
Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed,
passend en/of nieuw publiek weten te bereiken op het gebied van Kunst & Cultuur,
Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

Nederlands Filmfonds
Het Nederlands Filmfonds is een van de zes cultuurfondsen die de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Vanuit het fonds wordt een
kwalitatief hoogstaand filmaanbod gestimuleerd. Zowel filmproducties als
filmactiviteiten kunnen een financiële bijdrage aanvragen. Lees hier verder.
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Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten
Het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals. Wilt u
meer weten en subsidie aanvragen? Kijk dan op de website van het fonds.

Stichting DOEN
Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale
en creatieve samenleving.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Voor architectuur (stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening),
vormgeving, e-cultuur en crossovers. Contact? Klik hier.

Ottema-Kingma stichting
De stichting heeft als doel het bevorderen van de kunst- en cultuurhistorie in
Friesland. De stichting heeft ruim 30.000 objecten in bezit die aan diverse musea
en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen worden gegeven. Ook ontsluiten
van een collectie voor een breed publiek, zowel digitaal als in boekvorm, rekent de
OKS tot haar taak. Meer informatie vindt u hier.

Vrienden Loterij Fonds
Het Vrienden Loterij Fonds (voormalig BankGiro Loterij Fonds) steunt kunst- en
cultuurinitiatieven en instellingen die midden in de maatschappij staan en werken
aan innovatieve oplossingen voor een betere (sociale en creatieve) wereld. Kijk hier
voor criteria en aanvragen.

Gieskes-Strijbis fonds
De stichting zet zich in voor grotere, meerjarige projecten die een doorbraak
kunnen bewerkstellingen op het gebied van natuur en milieu, medische
wetenschap, democratie en rechtsstaat, en kunst en cultuur. Lees hier verder.

Emmaplein Foundation
De stichting Emmaplein Foundation doet uitkeringen aan charitatieve, culturele,
wetenschappelijk en algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des
woords met een speciale band in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en
Drenthe). Hieronder vallen géén restauraties of onderhoud. Lees hier verder.
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Fonds 1819
Enkele lokale SNS banken hebben in het verleden lokale fondsen gehad ter
ondersteuning van de leefbaarheid in de kernen waar de banken gevestigd waren.
Dit worden er steeds minder, maar voor Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo is
Stichting Fonds 1819 nog steeds beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de
verbetering van de lokale en regionale samenleving. Meer informatie vindt u hier.

Vfonds
Het Vfonds (voormalig veteranen fonds) steunt projecten en organisaties die
bijdragen aan een democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.
Lees hier verder.

Stichting Zadelhoff Cultuur Fonds
De (voormalig Stichting Drs. Cor van Zadelhoff fonds) ondersteunt de ontwikkeling
van bijzondere projecten op het gebied van behoud van beeldbepalende gebouwen
en bejaardenzorg. Uitsluitend aanvragen op uitnodiging worden in behandeling
genomen. Klik hier voor de website.

Haëlla Stichting
De Haëlla Stichting helpt om idealen van mensen die iets willen doen voor anderen
of het milieu te verwezenlijken. Neem een kijkje op de website.

Gerrit Jeurissen fonds
De stichting (voorheen ‘Love & Light’) stelt zich als doel de kwaliteit van de
samenleving te verhogen door financiële steun te verlenen aan projecten van
maatschappelijk belang binnen de aandachtgebieden: kunst en cultuur,
maatschappelijk welzijn, sport en recreatie, natuur en milieu. Lees hier verder.

Fondsen voor ouderen
Heeft u een project of initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen? Neem
dan een kijkje op de website met de verzamelde Fondsen voor ouderen.

Fondsen voor kinderen
Wilt u iets doen voor met laten bewegen van of activiteiten voor kinderen: kijk dan
bij Krajicek Foundation, Jantje Beton, stichting Weeshuis der Doopsgezinden en
Johan Cruyff Foundation.
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Contactgegevens
Monumentenwacht Drenthe
Pieterbergweg 26
9431 CB Westerbork
www.monumentenwachtdrenthe.nl
info@monumentenwachtdrenthel.nl
0591 371 652
Monumentenwacht Flevoland
Heinoseweg 6a
7722 JP Dalfsen
www.monumentenwachtflevoland.nl
info@monumentenwachtflevoland.nl
038 460 32 37
Monumentenwacht Fryslân
Emmakade NZ 59
8921 AG Leeuwarden
www.monumentenwachtfryslan.nl
info@monumentenwachtfryslan.nl
058 215 73 65
Monumentenwacht Overijssel
Heinoseweg 6a
7722 JP Dalfsen
www.monumentenwachtoverijssel.nl
info@monumentenwachtoverijssel.nl
038 460 32 37
Groene en Archeologische Monumentenwacht
Heinoseweg 6a
7722 JP Dalfsen
www.groenemonumentenwacht.nl
info@groenemonumentenwacht.nl
038 460 29 30
Monumenten Advies Oost
Heinoseweg 6a
7722 JP Dalfsen
www.monumentenadvies-oost.nl
info@monumentenadvies-oost.nl
038 460 29 30
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