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Voorwoord

Monumenten zijn belangrijke dragers en iconen van de Limburgse identiteit. Ze vormen  

het historisch DNA van Limburg. Van grote kloostercomplexen, kastelen en buitenplaatsen  

tot industriële panden in en om de grote steden. Elk monument vertelt zijn eigen verhaal.  

In totaal telt onze provincie meer dan 5000 rijksmonumenten en bijna evenveel gemeentelijke 

monumenten. Limburg mag zich dan ook met recht een monumentrijke provincie noemen.

Het voorliggende beleidsprogramma voor monumenten is mede tot stand gekomen in goede 

afstemming met het erfgoedveld. Als Provincie Limburg zullen wij ons ook de komende 

periode weer inzetten voor ons monumentaal erfgoed. De vele werkbezoeken, gesprekken  

en bijeenkomsten met u hebben ons nog trotser op ons Limburgs erfgoed gemaakt. In de 

maanden augustus en september hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse 

stakeholders. Wij willen graag onze dank uitspreken aan al deze betrokkenen, van professional  

tot vrijwilliger, die zich met passie inzetten voor erfgoed. Naast deze woorden van dank  

doen wij ook een oproep aan het veld. Voor het behoud van ons monumentaal erfgoed 

hebben wij uw steun hard nodig. ‘Samen’ is het uitgangspunt! 

Voor de komende beleidsperiode vinden wij het belangrijk dat we vanuit onze provinciale rol 

ondersteuning bieden aan eigenaren met inzet van onze kennis en middelen. Voor de  

Provincie is vooral een rol als makelaar en verbinder in het veld weggelegd. Hierbij willen  

wij zoveel mogelijk verbindingen leggen met onder meer ruimtelijke, landschappelijke, 

economische, toeristische en culturele opgaven. Om dit te bereiken zullen we in een zo  

vroeg mogelijk stadium in gesprek gaan met belanghebbende partijen. 

Onze wens is dat zoveel mogelijk Limburgers ons monumentaal erfgoed kunnen beleven.  

Niet alleen om hen in aanraking te brengen met dit erfgoed, maar ook omdat dit erfgoed  

ons iets vertelt over onze geschiedenis. Over waarom we zo zijn zoals we nu zijn en hoe  

we hier terecht zijn gekomen. We willen ons erfgoed in stand houden om het verhaal van  

onze geschiedenis ook aan toekomstige generaties te kunnen blijven vertellen. Wij hopen  

dit de komende vier jaar samen met u te doen, zodat ons Limburgs erfgoed ook voor 

toekomstige generaties behouden blijft!

College van Gedeputeerde Staten
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1 Inleiding

Samen met partners en het veld zetten wij ons in voor de instandhouding van het cultureel 

erfgoed in Limburg.  Archeologie, erfgoed én monumenten vormen een belangrijke 

toeristische en economische trekker. Natuur en landschap worden erdoor gevormd en 

erfgoed kan zelfs een maatschappelijk doel dienen.   

Voor u ligt het beleidsprogramma monumenten waarbij specifiek wordt ingegaan op het 

behoud van het gebouwd Limburgs erfgoed. 

Wij willen onze Limburgse monumenten blijvend in een goede staat houden. Dat is een 

hele uitdaging met zo’n groot aantal beschermde monumenten. Daarom maken we in dit 

beleidsprogramma keuzes en leggen we accenten op basis van onze eigen ervaringen en 

de input vanuit het veld. Het betreft een kader op hoofdlijnen. Maatwerk is geboden en 

flexibiliteit wordt gevraagd vanuit onze rol als provinciale overheid. 

Uit de Erfgoedmonitor blijkt dat Limburgse rijksmonumenten over het algemeen in een 

goede staat verkeren. De opgave voor een aantal specifieke monumentencategorieën blijkt 

echter nog groot. Onze provincie kenmerkt zich door een veelheid aan kloosters, kerken, 

boerderijen en kastelen. Daarbij hebben we ten opzichte van andere provincies relatief  

veel kerkelijke erfgoed. We willen verval en leegstand van dit erfgoed zoveel mogelijk  

willen tegengaan. Hiervoor is het van belang de opgave op het gebied van restauratie  

en herbestemming in beeld te krijgen, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. 

Enkel richten op restauratie en onderhoud blijkt niet altijd toereikend. Sommige 

herbestemmingsopgaven zijn complex en hebben een extra impuls nodig. Hiertoe zullen 

we de resultaten uit het op te richten ‘ErfgoedLab’ gebruiken om initiatieven te versnellen 

en eigenaren te ondersteunen door de inzet van extra expertise.

Tevens willen we in de komende beleidsperiode de instandhouding van monumenten, 

waar mogelijk, meer benaderen vanuit de ensemblegedachte: het erfgoed én zijn 

historische omgeving. Daarbij leggen we een extra accent op historisch groen. 

Eveneens zullen we oog blijven houden voor de ondersteuning van gemeenten. Ook 

andere onderwerpen - zoals het behoud van vakmanschap en kwaliteitsborging - hebben 

onze aandacht. Daarbij zoeken we naar creatieve oplossingen en mogelijkheden die het 

(erfgoed)veld zelf biedt. 

Nieuwe ontwikkelingen in relatie tot de opgaven vanuit de Omgevingswet, die vanaf 2021 

van kracht zal zijn, pakken we vanuit onze verbindende rol op. Waar nodig of desgevraagd 

nemen we daarbij de regie op ons.  

De komende vier jaar willen we midden in de samenleving staan, als makelaar en verbinder. 

We vinden het daarbij belangrijk dat eigenaren ons weten te vinden, maar zullen hen ook 

zelf opzoeken. We willen weten wat er speelt en hierop zo vroeg mogelijk anticiperen. 

Bijvoorbeeld door partijen met elkaar te verbinden en aandacht te hebben voor regionale 

verschillen.  
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Regionale spreiding van rijksmonumenten binnen de provincie Limburg.
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2 Beleidsprogramma  

monumenten 2016-2019 

‘Monument in beweging’:  

een terugblik 

Beleid

De afgelopen bestuursperiode legden Provinciale Staten hun ambities op het gebied van 

monumenten vast in het document ‘Monument in beweging’, beleidsprogramma 

monumenten 2016-2019. Met dit beleidsprogramma werd ingezet op een integrale, 

gebiedsgerichte en programmatische werkwijze. De instandhouding van monumenten 

werd hierbinnen beoordeeld vanuit de maatschappelijke context. Daarbij waren de (her)

bestemmingsmogelijkheden even zwaarwegend als de restauratieopgave. Hierbij zijn 

verbindingen gelegd met andere beleidsterreinen zoals natuur, recreatie, toerisme, sport, 

cultuur en leefbaarheid. Door deze integrale aanpak hebben we tevens aandacht geschonken 

aan regionale opgaven, zoals IBA Parkstad en hebben we de restauratieopgave binnen  

het programma van Stedelijke Ontwikkeling ondersteund. Ook hebben we Stichting 

Monumentenwacht Limburg de afgelopen periode jaarlijks ondersteund als begrotings-

instelling. De Monumentenwacht Limburg draagt vanuit haar expertise bij aan de culturele 

infrastructuur in Limburg. 

Met deze provinciale koers hebben wij - voor wat betreft de inhoud en onze rol als 

gebiedsmakelaar - zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het rijksbeleid. Vanuit het Rijk 

wordt flink geïnvesteerd in het behoud van rijksmonumenten. Dit gebeurt door onder 

andere financiële ondersteuning en het beschikbaar stellen van kennis.

Bovenstaande aanpak bleek zeer succesvol en het beschikbare budget voor restauratie-

opgaven werd in het eerste jaar al meerdere keren overvraagd. Daarnaast werden vanuit 

het monumentenbeleid middelen ingezet voor de restauratieopgave van de vier grote 

steden: Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo. Dit betekende dat de nog beschikbare 

middelen ontoereikend bleken om alle beleidsdoelstellingen voor de resterende beleids-

periode te realiseren.

 

Herijking monumentenbeleid

De overvraging van het monumentenbudget heeft ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten 

medio 2017 de ‘Focusnotitie Monumenten 2017-2019’ hebben vastgesteld.

Door focus in het beleid aan te brengen hebben we ons nadrukkelijk gericht op het behoud 

van de cultuurhistorische waarden van monumenten met een (urgente) restauratieopgave. 

Daarnaast is een aantal activiteiten uit het beleidsprogramma monumenten komen te 

vervallen: de aansluiting bij de gebiedsontwikkeling Platteland In Ontwikkeling (PIO), 

ondersteuning Open Monumentendag, de samenwerking in het kader van Interreg en  

het organiseren van een prijs voor het beste monument. 

Om uitvoering te geven aan de opgaven binnen de Focusnotitie hebben Provinciale Staten 

in de Voorjaarsnota 2017 additionele middelen ter hoogte van € 5 mln. beschikbaar gesteld.
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Wat hebben we gedaan?

Vanuit de provinciale rol hebben we gedurende de afgelopen beleidsperiode een groot 

aantal projecten ondersteund die een onderhouds-, restauratie- of herbestemmingsopgave 

hadden. Dit deden wij niet alleen, maar in samenwerking met de eigenaren en partners 

zoals de RCE, gemeenten en de vele organisaties die zich bezighouden met het behoud 

van onze monumenten. Om deze processen te ondersteunen hebben we vanuit de 

provinciale taak – naast het geven van financiële steun – als gebiedsmakelaar diverse 

rollen vervuld, uiteenlopend van regisseur, adviseur en initiator tot procesbegeleider.

Naast de ondersteuning van projecten die in het kader van onderstaande regelingen een 

aanvraag hebben ingediend, hebben we incidentele steun geboden aan urgente opgaven 

die buiten het bereik van een regeling vielen. Tevens heeft Limburg middels een 

bestuurlijke en ambtelijke provinciale lobby extra middelen ontvangen vanuit het Rijk.  

Het gaat om de volgende projecten in 2018: St. Anna Venray (€ 3,5 mln.), Hoogcruts 

Eijsden-Margraten (€ 332.500) en Hoeve Nieuw Erenstein Kerkrade (€ 2,35 mln.) en  

het volgende project in 2019: Abdij Rolduc Kerkrade (€ 7 mln.). Limburg ontving daarbij 

landelijk gezien in 2018 de hoogste bijdrage vanuit het Rijk en in 2019 de op een na 

hoogste bijdrage. Een resultaat om trots op te zijn! 

Tijdens werkbezoeken van de Minister en Tweede Kamerleden zijn verschillende 

monumenten in Limburg bezocht. Deze monumenten hadden recente ontwikkelingen 

doorgemaakt in het kader van restauratie en herbestemming zoals Abdij Rolduc in Kerkrade 

en de Petrus en Pauluskerk in Landgraaf. Deze laatste is met steun van Provincie, gemeente 

en bisdom gerestaureerd en fungeert nu als parochiekerk voor heel Landgraaf-Zuid.  

De Minister was zeer positief over de provinciale samenwerking tussen de partijen en de 

keuzes die bisdom, parochies, gemeentes en Provincie gezamenlijk hebben gemaakt. 
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Aandacht voor monumentencategorieën

Kerken

Voor de categorie kerken hebben we ons in de afgelopen bestuursperiode intensief ingezet 

middels een vierjarig programma voor onderhoud, restauratie en herbestemming. Hierbij 

hebben we kennis en ervaring opgedaan met het opstellen en de uitvoering van een 

kerkenprogramma. Met begrip voor ieders (financiële) mogelijkheden hebben we in dat 

kader nauw samengewerkt met de eigenaren van godshuizen én provinciale representanten 

van katholieke, protestantse en joodse kerkgemeenschappen om zo deze gebouwen met 

hun grote maatschappelijke betekenis te behouden. Deze pragmatische aanpak, waarbij 

sprake was van een unieke samenwerking tussen burgerlijke en kerkelijke overheden op 

verschillende niveaus, is succesvol gebleken. 

Met de zogeheten ‘Monulisaregeling’ hebben wij uitvoering gegeven aan het meerjarig 

onderhoud van kerken (en molens). Op grond van deze subsidieregeling kon de eigenaar  

van een rijksmonumentale kerk, die in gebruik is voor de openbare eredienst, in aanmerking 

komen voor een provinciale subsidie voor normaal (dagelijks) onderhoud op grond van een 

zesjarig onderhoudsplan. Voorwaarde was wel dat het Rijk eveneens een subsidie verstrekte 

voor het planmatig onderhoud van het desbetreffende kerkgebouw (op grond van de SIM). 

Roerend religieus erfgoed

Tijdens deze beleidsperiode werd ook het onderzoeksproject ‘Inventarisatie religieus 

kunstbezit in Limburgse kerken’ uitgevoerd. Het roerend religieus erfgoed vormt een 

essentieel onderdeel van het Limburgse cultureel erfgoed. De onderzoeksresultaten onder-

strepen het belang van een actueel en goed functionerend beheerstelsel voor dit kerkelijk 

kunstbezit. De kerkgenootschappen in Limburg, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, de 

Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg 

startten daarom medio 2017 met financiële steun van de Provincie en het Mondriaanfonds 

een meerjarig onderzoeksproject. Dit om een actueel en helder beeld te krijgen van de aard, 

omvang en staat van dit religieus erfgoed. Het onderzoek vindt plaats in ca. 330 kerken of 

gebedshuizen in Limburg. Dit project wordt in de nieuwe collegeperiode voortgezet. 
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Agrarisch erfgoed en kastelen

Om leegstand te voorkomen hebben ook kastelen en agrarisch erfgoed (monumentale 

hoeves) bij herbestemmingstrajecten provinciale ondersteuning gekregen. Hiervoor 

hebben we ons aangesloten bij het landelijke programma Visie Erfgoed en Ruimte (VER) 

van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Dit programma focust op de transitie in 

het landelijk gebied en wil leegstand in de agrarische sector voorkomen. Binnen het gebied 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg is met een aantal gemeenten een pilottraject gestart 

voor de herbestemming van erfgoed vanuit een ensemblegerichte aanpak. Op die manier 

stimuleren en versnellen we het duurzaam hergebruik van monumenten. Vanuit dit pilottraject 

is het zogenaamde ErfgoedLab opgericht waarmee we vanaf 2019 ondersteuning geven aan 

complexe herbestemmingstrajecten die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Kloosters

Vanwege het onverminderd afnemen van het aantal kloostergemeenschappen hebben  

we waar mogelijk in overleg met deze kloostergemeenschappen geanticipeerd op de 

leegstand van kloostergebouwen. Bij de grotere kloostercomplexen Abdij Rolduc in 

Kerkrade en Kloosterdorp Steyl hebben we structureel aandacht gegeven aan de majeure 

instandhoudings- en herbestemmingsopgaven.

Molens

Het jaar 2016 stond in het teken van ‘het Jaar van de Limburgse Molens’. Met de inzet van 

procesgelden heeft de Limburgse Molenstichting de knelpunten geïnventariseerd en de 

cultuurhistorische waarden van de molens onder de aandacht gebracht. In dat verband  

zijn ook de zogenaamde watermolenbiotopen en -landschappen uitgewerkt en is een 

meerjarig molenprogramma opgesteld. Een niet opgelost knelpunt is de tegenstrijdigheid 

tussen het stuwen in het belang van de watermolens en de gewenste doorstroming in 

relatie tot Kader Richtlijn Water en de Natura 2000 doelstellingen

Bij de nieuwe beleidsuitgangspunten nemen we het belang van de molens en molen-

biotopen mee in het kader van de ensemblegedachte.
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Behoud historische interieurs

Tevens hebben we onze aandacht gericht op het behoud van historische interieurs in 

monumentale panden die vaak van een uitzonderlijke kwaliteit zijn. We hebben samen  

met de Kastelenstichting en de Stichting Monumentenwacht Limburg onderzoek gedaan 

naar het behoud van interieurs en vervolgens een pilot uitgevoerd bij Kasteel Hillenraad  

en het stadhuis van Maastricht. Naast deze pilot hebben we samen met het Prins Bernard 

Cultuurfonds het ‘Matthias Soiron Fonds’ opgericht. Dit fonds gaat zich inzetten voor het 

behoud van historische interieurs. Met de resultaten hiervan kunnen we onze inzet voor 

historische interieurs verder uitbreiden of bestendigen.

Vakmanschap en kwaliteit 

We hebben uitvoering gegeven aan de motie Kirkels en het amendement Van Rey met het 

subsidiëren van de urgente restauratieopgaven. Hierbij streefden we naar een tijdige 

restauratie van monumenten omwille van het behoud van de cultuurhistorische waarden.  

We hebben afgezien van het instellen van een certificeringsregeling om ook kleinere 

bedrijven in Limburg de kans te geven hun vakmanschap in te zetten zonder een verplichte 

certificering. Wel zijn de mogelijkheden voor het instellen van een certificeringsmodel binnen 

Limburg onderzocht samen met de Stichting Monumentenwacht Limburg en andere partners 

in het veld. Geconcludeerd werd dat certificering een te zwaar instrument is, met name  

voor kleine ondernemingen. Kwaliteitsborging en vakmanschap blijven wel een belangrijk 

aandachtspunt. Vanuit het veld zijn partijen opgestaan om deze handschoen op te pakken. 

Erfgoedkaart Limburg

Op verzoek van de Limburgse gemeenten namen we het initiatief om samen met hen 

een digitale Erfgoedkaart Limburg te realiseren. Op deze kaart worden cultuurhistorische 

waarden op eenduidige wijze en volgens standaarden in beeld gebracht. Mede om te 

kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet die op 1 januari 

2021 inwerking treedt. De kaart is een beleidsinstrument voor gemeenten en geeft hen 

kaders met welke cultuurhistorische waarden binnen het eigen grondgebied rekening 

moet worden gehouden. Op dit moment hebben 25 gemeenten uitgesproken deel te 

willen nemen aan het traject dat een looptijd heeft tot 1 januari 2024. We zetten dit 

traject voort in de nieuwe beleidsperiode. 
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Subsidieregelingen

Voor de instandhouding van de monumentale waarden van beschermde rijksmonumenten 

en gemeentelijke monumenten hebben we ons met name gericht op de (financiële) 

ondersteuning van eigenaren van grote monumentale complexen. Daarbij valt te denken 

aan kerken, kloostergebouwen, boerderijen, industriële complexen, molens en kastelen. 

We hebben hiervoor de volgende ‘Nadere subsidieregels’ opengesteld: 

 Tenderregeling Restauratie Monumenten (2016) en twee restauratieregelingen 

Monumenten (2017-2018 en 2018-2019). Binnen deze regelingen hebben we een 

40-tal projecten kunnen ondersteunen. 

 Monulisaregeling voor onderhoud voor kerken met een openbare eredienst en molens. 

Deze regeling komt bovenop de rijksregeling voor onderhoud ‘Subsidieregeling voor 

Instandhouding Monumenten’(SIM). Binnen deze regeling hebben we bijna 100 projecten 

kunnen ondersteunen.

 Regeling Kerken voor restauratie- en herbestemming voor kerken die deel uitmaken 

van het kerkenprogramma ‘Meerjarenaanpak Kerken 2016-2019’. Nagenoeg alle  

36 deelnemende kerken hebben een provinciale subsidie ontvangen.

Ter ondersteuning van gemeentelijk beleid hebben we ook een regeling voor klein 

karakteristiek Limburgs erfgoed opengesteld, zijnde de Nadere subsidieregels ‘Klein Limburgs 

Erfgoed’. Deze regeling geldt voor restauratie en onderhoud van niet rijksbeschermd klein 

erfgoed, gemeentelijk beschermd erfgoed of erfgoed zonder monumentale status.  

Wij concluderen dat voor de doelgroep die wij willen ondersteunen, met name vrijwilligers, het 

instrument ‘subsidieregeling’ een te grote drempel is. De regeling loopt nog tot het eind 2019. 

Het aantal projecten dat binnen de regeling ondersteund wordt, is eind 2019 bekend. 

Interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Wij hebben uitvoering gegeven aan de generieke toezichtstaak bij gemeentelijke overheden 

op het domein Monumentenzorg (medebewindstaak). Deze toezichtsrol richt zich op de 

wijze waarop gemeenten hun taken op het gebied van de monumentenzorg uitvoeren. 

Uit de toezichtsronde in 2018 is gebleken dat alle Limburgse gemeenten de randvoorwaarden 

op orde hebben om de medebewindstaak op het gebied van Monumentenzorg goed uit te 

voeren. We zullen deze wettelijke taak in de nieuwe beleidsperiode voortzetten.

Provinciaal adviesrecht

Gedeputeerde Staten hebben – wanneer dit aan de orde was – in alle gevallen gebruik 

gemaakt van het provinciaal adviesrecht. Dit adviesrecht geldt in het geval van een vergunning-

aanvraag voor het herbestemmen, het (gedeeltelijk) afbreken, het ingrijpend wijzigen of 

voor een (gedeeltelijke) reconstructie van een rijksmonument buiten de bebouwde kom.
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3 Uitgangspunten 

monumentenbeleid 2020-2023

Het huidige monumentenbeleid loopt nog tot en met eind 2019. De uitgangspunten voor 

het nieuwe beleidsprogramma zijn enerzijds geformuleerd op basis van de genoemde 

onderwerpen in het Collegeprogramma 2019-2023 ‘Vernieuwend Verbinden’ en anderzijds 

op de ontwikkelingen in het veld en de maatschappij van de afgelopen jaren. Daarnaast 

sluiten we met de uitgangspunten aan bij de koers van het rijksbeleid.

In dit hoofdstuk benoemen we de uitgangspunten voor het nieuwe beleid waarbij 

onderstaande documenten leidend zijn. 

In het regeerakkoord van het huidige kabinet is een groot bedrag gereserveerd voor de 

instandhouding en herbestemming van monumenten. Het kabinet heeft niet alleen oog 

voor de waarde van erfgoed, het investeert er ook flink in. De kabinetsbrief ‘Erfgoed Telt’ 

(2018) gaat specifieker in op het erfgoedbeleid. De nadruk ligt hierbij op instandhouding en 

herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. Relevante 

aandachtspunten vanuit het regeerakkoord zijn:

 Erfgoed moet klaar zijn voor de toekomst. Daarom investeert het kabinet in de 

duurzaamheid van ons erfgoed.

 Door erfgoed delen we verhalen over een wijk, een stad en de plaats van ons land in 

Europa en in de wereld.

 Extra aandacht verdienen de categorieën religieus erfgoed, groen erfgoed en 

agrarische monumenten.

 Kennis en vakmanschap zijn onmisbare voorwaarden voor een goede zorg voor 

erfgoed.

 Bij erfgoed gaat het niet enkel om instandhouding; het gaat ook om duurzaamheid, de 

toegankelijkheid en betekenis voor de samenleving van nu. Met het ondertekenen van 

de ‘Erfgoed Deal’ hebben rijk-provincies-gemeenten en maatschappelijke organisaties 

dit jaar afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote 

ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, 

klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.

 Bij de instandhouding en waardering van erfgoed spelen vrijwilligers en initiatieven van 

burgers een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk initiatieven vanuit de samenleving 

de ruimte te geven. 

 Particuliere eigenaren van monumenten dienen blijvend te worden ondersteund.

 Werkzaamheden aan monumenten vereisen een zorgvuldige toets of de monumentale 

waarden voldoende worden gerespecteerd.

 Historische interieurs vormen een kwetsbaar bestanddeel van monumenten, de 

instandhouding hiervan dient te worden bevorderd.

In 2015 is een convenant gesloten tussen het IPO en de Minister van OCW waarin is 

vastgelegd dat het Rijk en Provincies nauw samenwerken om aan een gebiedsgerichte 

aanpak voor monumenten invulling te geven.  Het borgen van de kwaliteit bij restauraties is 

hierbij een belangrijk aandachtspunt.  
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Treebeek



Op basis van de bestuurlijke afspraken zijn de taken en middelen van het Rijk op het gebied 

van restauratie gedecentraliseerd naar de Provincies. Onze provincie ontvangt op basis van 

deze afspraken op jaarbasis een bedrag ter hoogte van € 1,9 mln. voor de restauratie van 

rijksmonumenten.  Van de Provincies wordt verwacht dat zij dit rijksbudget matchen met 

een gelijk bedrag. 

In het Collegeprogramma 2019-2023 ‘Vernieuwend Verbinden’ zijn de volgende relevante 

onderwerpen voor ons nieuw te formuleren beleid opgenomen:

 Wij zetten ons in voor de herbestemming van monumenten, zowel religieuze als 

niet-religieuze, om zo ook dat deel van ons Limburgs erfgoed te behouden.

 Naast kerkelijk erfgoed vindt steeds meer vernieuwing rondom bijvoorbeeld industrieel 

erfgoed plaats.

 De inzet van eigen middelen is van belang. We stimuleren het werven van eigen 

inkomsten naast subsidies en samenwerking met het bedrijfsleven. Nauwere 

samenwerking tussen culturele instellingen en bedrijfsleven wordt tevens 

aangemoedigd.

 Het is van belang om verbindingen te leggen en georganiseerd samen te werken.

 Het actief inzetten op (een aanpak voor) het betrekken van mensen die niet frequent 

kunnen deelnemen of onbekend zijn met cultuur-, erfgoed- en/of sportactiviteiten.

Signalen van eigenaren, belanghebbenden en erfgoedorganisaties zijn eveneens 

richtinggevend voor het nieuwe beleid. In de maanden augustus en september 2019 

hebben verschillende gesprekken met stakeholders in het veld plaatsgevonden. Hieruit 

kwam een aantal aandachtspunten naar voren:

 Subsidiemogelijkheden voor restauratie zijn een belangrijke stimulans voor 

initiatiefnemers en dragen bij aan de perspectieven voor een eventuele verkoop.

 De rol van de Provincie als gebiedsmakelaar schept vertrouwen bij initiatiefnemers.

 Het wegnemen van de restauratieopgave dient voorop te staan. De juiste invulling van 

een monument is het uitgangspunt voor behoud in de toekomst. Dit in combinatie met 

de omgevingsgerichtheid van die invulling.  

 Het belang van het behoud van goed geschoolde arbeidskrachten in de 

restauratiesector wordt benadrukt. Daardoor wordt een kwalitatieve bijdrage aan de 

instandhouding van monumenten geleverd.

 Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie omdat de gevolgen van 

de klimaatsverandering al zichtbaar zijn.

 Faciliteren van gemeenten in hun monumentenbeleid en gemeenten motiveren om 

erfgoed een goede positie te geven op de bestuurlijke agenda.

 Aandacht voor groen erfgoed aanvullend op het rijksbeleid.

 Waardering voor vrijwilligers voor hun ondersteunende diensten naast de inzet van 

professionele krachten.
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Wat nemen we mee uit de vorige beleidsperiode?

In hoofdstuk 2 hebben we een terugblik gegeven op het beleidsprogramma monumenten 

2016-2019. Wij concluderen dat het behouden, benutten én beleven van monumenten van 

belang is voor onze Limburgse samenleving. We nemen daarom de volgende punten mee 

naar de nieuwe beleidsperiode:

 Mede door de inzet van provinciale middelen is een groot aantal monumenten 

behouden.

 We blijven investeren in onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten.

 We hebben in onze rol van gebiedsmakelaar veel eigenaren kunnen ondersteunen. In 

onze rol blijven we daarom proactief naar buiten treden. We willen weten wat er speelt 

en willen hierop zo vroeg mogelijk anticiperen. We willen partijen aan elkaar verbinden 

met aandacht voor regionale verschillen.  

 De uitvoering van een meerjarig kerkenprogramma heeft een groot aantal kerken 

ondersteund bij zowel restauratie als herbestemming. Wij zullen het meerjarig 

kerkenprogramma voortzetten.

 Monumenten zijn niet alleen stenen maar vertellen tevens een verhaal. Hierdoor 

hebben zij een betekenis binnen een lokale leefgemeenschap. Veel vrijwilligers zijn 

bereid hieraan een  

bijdrage te leveren. Wij willen bekijken hoe we de participatie van vrijwilligers op een 

laagdrempelige wijze kunnen stimuleren.

 Door een efficiënte lobby zijn extra middelen voor monumenten vanuit het Rijk  

aan Limburgse projecten toegekend. We zullen blijven investeren in een actieve 

samenwerking met en lobby naar het Rijk.

 Een ensemblegerichte werkwijze bij complexe herbestemmingsopgaven heeft meer 

kans van slagen. Complexe herbestemmingstrajecten kunnen gebruik maken van het 

genoemde ‘ErfgoedLab’ waarmee we eigenaren kunnen ondersteunen.  

Op basis van  bovenstaande en bovengenoemde ontwikkelingen, formuleren we de 

uitgangspunten voor ons monumentenbeleid als volgt:
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 Wij zetten ons in voor de instandhouding van zowel rijksmonumenten als 

gemeentelijk beschermde monumenten.

 We blijven ons door middel van een meerjarenprogramma inzetten zowel voor de 

restauratie en/of herbestemming van monumentale kerken alsook voor de 

herbestemming van beeldbepalende niet-monumentale kerken.

 Voor het monumentaal industrieel erfgoed zullen we binnen het programma 

‘Kwaliteitsimpuls Limburgse centra’ bijzondere aandacht vragen.   

 Voor het behoud van historische interieurs en roerend religieus erfgoed zullen we 

extra inspanningen leveren. 

 We blijven ons inzetten voor het onderhoud van rijksmonumenten die economisch 

niet rendabel zijn.

 We investeren in duurzaamheid en toegankelijkheid en volgen hiermee het 

rijksbeleid. 

 We investeren extra in monumentaal groen erfgoed.

 Bij de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten is het van belang dat de 

restauratiekwaliteit en vakmanschap voldoende zijn gewaarborgd.

 Ten behoeve van het behoud van klein Limburgs erfgoed geven we extra 

waardering aan de inzet van vrijwilligers. 

 We blijven gemeenten faciliteren in hun erfgoedbeleid. 

 We zetten in op de verbindende kracht van erfgoed in relatie tot de leefomgeving 

en overige ruimtelijke opgaven. 

 We ondersteunen complexe herbestemmingstrajecten middels de inrichting van 

een ‘ErfgoedLab’. 

 We geven uitvoering aan de wettelijke taken IBT Monumentenzorg, het Provinciaal 

adviesrecht bij vergunningaanvragen en erfgoed binnen de Omgevingsvisies.

 We hebben speciale aandacht voor de grote objecten die buiten de provinciale 

regeling vallen.

 We spelen waar nodig in op incidentele ontwikkelingen. 
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4 ‘Monumenten behouden, 

benutten én beleven’:  

onze opgaven

De opgaven binnen het nieuwe beleidsprogramma komen voort uit de hiervoor 

geformuleerde uitgangspunten en geven aan hoe wij de komende vier jaren concreet 

invulling geven aan ons provinciaal monumentenbeleid. 

Wij zetten ons in voor de instandhouding van zowel rijksmonumenten als 

gemeentelijk beschermde monumenten.

Voor de instandhouding van monumenten hanteren we voor restauratie een subsidie-

instrument. Voor herbestemming kijken we naar andere (flexibele) 

financieringsmogelijkheden.

Restauratie

Belangrijk is om de middelen goed te besteden aan restauratieprojecten die op korte 

termijn kunnen starten. De komende jaren willen we dit bewerkstelligen door te werken 

met een voorraadlijst zodat we zicht hebben op de restauratieopgaven waarbij we tevens 

aandacht hebben voor de regionale verschillen als het gaat om gebiedsontwikkelingen. 

Daarbij is extra aandacht voor de categorieën kerken en groen erfgoed: de categorie 

kerken door het opstellen van een meerjarig kerkenprogramma en de categorie groen 

erfgoed door het opnemen van deze categorie binnen de nog te ontwikkelen 

subsidieregelingen.

We beogen de komende vier jaar jaarlijks een restauratieregeling voor rijksmonumenten en 

gemeentelijke monumenten open te stellen. Deze regeling is niet toegankelijk voor 

woonhuizen. Hiermee sluiten we aan op rijksbeleid. Vanaf 2020 zullen we de regeling ook 

openstellen voor de monumentencategorie monumentaal groen erfgoed.

We zijn met andere provincies aan het onderzoeken hoe de restauratieregelingen kunnen 

worden geharmoniseerd. Denk bijvoorbeeld aan een uniforme begripsomschrijving. 

Herbestemming

Voor de instandhouding van monumenten is het naast restauratie en onderhoud ook van 

belang dat het monument een functie heeft of krijgt. 

Om eigenaren te stimuleren tot herbestemming, bieden we voor het realiseren van een 

herbestemming een leningsmogelijkheid aan. We zullen deze periode benutten om te 

bekijken welke leningsfaciliteit het meest geschikt is. Daarnaast zullen we eigenaren 

attenderen op de mogelijkheid van een provinciale leningsfaciliteit voor herbestemming 

door dit te plaatsen op de provinciale website, samen met de mogelijkheden die er zijn 

voor subsidie. Ook zullen we eigenaren op deze mogelijkheid attenderen in de gesprekken 

die we met hen hebben voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend.
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Bij herbestemmingsopgaven zoeken we waar mogelijk verbindingen met andere 

beleidsvelden. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van huisvesting van arbeidsmigranten 

in kloosters, het bieden van (werk)ruimtes voor creatieve makers, sportaccommodaties, 

horeca, zorginstellingen, participatie van burgers of het opnemen van monumenten bij 

fiets-/wandelroutes.

We blijven ons door middel van een meerjarenprogramma inzetten zowel voor de 

restauratie en/of herbestemming van monumentale kerken alsook voor de 

herbestemming van beeldbepalende niet-monumentale kerken.

We willen het in de afgelopen jaren gevoerde beleid ten aanzien van kerkelijk erfgoed 

voortzetten. Dit beleid krijgt wederom gestalte in de vorm van een kerkenprogramma dat 

in goede afstemming met onder andere kerkgenootschappen in Limburg, eigenaren van 

kerkgebouwen, gemeenten en andere lokaal actieve instanties, instellingen of verenigingen 

wordt opgesteld. Naar verwachting zal de komende jaren het aantal sluitingen van 

kerkgebouwen voor de openbare eredienst toenemen. Daarom vindt in het nieuwe 

kerkenprogramma een accentverschuiving plaats. Naast de blijvende aandacht voor de 

restauratie van monumentale kerken, zal de inzet voor de herbestemming van leegstaande 

of vrijkomende kerken en voor de nevenbestemming van in gebruik zijnde kerken 

geïntensiveerd worden. 

Vanwege de gebleken behoefte hieraan zullen we werkzaamheden aan klinkende 

onderdelen (kerkorgels, luidklokken en beiaarden), die vaak een kunsthistorische waarde 

hebben en tot de kostbaarste objecten in een kerkgebouw behoren, eveneens 

ondersteunen. Voorwaarde is wel dat het klinkende onderdeel voldoende monumentale 

waarde heeft. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren aan de instandhouding van de 

kerkorgel- en beiaardcultuur in Limburg.

Tevens zullen we samen met de kerkgenootschappen en andere betrokken instanties de in 

de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring met de in Limburg gehanteerde aanpak 

van de kerkenproblematiek delen en beschikbaar stellen. De werkwijze in onze provincie 

heeft zich inmiddels landelijk bewezen. Via de huidige digitale communicatiemiddelen 

zouden we de goede en beste praktijkvoorbeelden kunnen ontsluiten. Ook als waardering 

voor het werk van de kerkeigenaren en de talloze vrijwilligers, die het erfgoed van Limburg 

tot erfgoud maken.  

Het nieuwe kerkenprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Kerkrestauratieprogramma 

Er komt een nieuw kerkrestauratieprogramma voor monumentale kerken, dat in overleg 

met de kerkgenootschappen en andere betrokken partijen wordt opgesteld. 

Kerkherbestemmingsprogramma

Tevens wordt als onderdeel van het nieuwe kerkenprogramma een 

kerkherbestemmingsprogramma opgesteld. Dit heeft betrekking op zowel monumentale 

als op beeldbepalende of karakteristieke kerkgebouwen, die bijvoorbeeld hun oorsprong 

ontlenen aan de geschiedenis van de streek. In dit programmaonderdeel wordt provinciale 

ondersteuning geboden aan breed gedragen initiatieven vanuit de samenleving, waarbij 

een nieuwe passende her- of nevenbestemming voor een kerkgebouw wordt gerealiseerd.  
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Maar ook vinden we de betrokkenheid van marktpartijen hierbij van belang. In lijn met ons 

Collegeprogramma voor 2019-2023: “Vernieuwend Verbinden” dagen we hen uit om als 

partners de maatschappelijke opgave m.b.t. de herbestemming van kerkgebouwen met 

kennis en kunde te faciliteren. Met architectenbureaus, ondernemers en instellingen, actief 

op het gebied van de zorg, het onderwijs en de cultuur, hebben we in de afgelopen 

periode goede ervaringen opgedaan. Geslaagde voorbeelden, waarbij maatschappelijk 

waardevolle resultaten zijn behaald, zijn o.a. de tot Cultuurhuis Landgraaf omgebouwde 

voormalige Familiekerk in de Schaesbergse wijk Lichtenberg; het Zorghuis O.L. Vrouw in 

Kunrade, een kleinschalige woonzorgvoorziening, waartoe de voormalige kerk aldaar is 

verbouwd; de voormalige Fatimakerk in Weert, die tegenwoordig als Fatima Huis voor de 

wijk Molenveld fungeert en de voormalige Gemmakerk in de Sittardse wijk Sanderbout, die 

is omgebouwd tot het multifunctioneel centrum “Ónger de 2 tores” voor deze wijk. 

Kerkenvisies

Als onderdeel van de Nationale Kerkenaanpak wil het Rijk gemeenten bij het opstellen van 

lokale en integrale kerkenvisies financieel ondersteunen. Het opstellen van kerkenvisies 

gebeurt in dialoog tussen o.a. de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners, buurt-

comités en erfgoedorganisaties. Zij gaan met elkaar in gesprek over een duurzame toekomst 

voor de kerkgebouwen in hun gemeente. Daar waar dit nodig of wenselijk wordt geacht, 

zullen wij andere gemeenten eveneens stimuleren met kerkenvisies aan de slag te gaan. 
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Voor het monumentaal industrieel erfgoed zullen we binnen het programma 

‘Kwaliteitsimpuls Limburgse centra’ bijzondere aandacht vragen.

Binnen het provinciaal programma ‘Kwaliteitsimpuls Limburgse centra’ wordt samen met 

gemeenten een agenda opgesteld met de belangrijkste opgaven per gemeente. Ook de 

restauratie van monumenten zal een onderdeel zijn van deze stedelijke opgave. We zullen 

hierin de samenwerking met het cluster Ontwikkeling voortzetten, zoals deze ook in de 

afgelopen beleidsperiode heeft plaatsgevonden. Belangrijk hierbij is dat het moet gaan om 

een restauratieopgave waarbij we vanuit het monumentenbeleid binnen de stedelijke 

programma’s extra aandacht hebben voor de categorie industrieel erfgoed.

Voor het behoud van historische interieurs en roerend religieus erfgoed zullen we 

extra inspanningen leveren.

Limburg kent een groot aantal monumenten en daardoor ook veel historische interieurs en 

interieurensembles die een grote culturele waarde hebben. De interieurs vormen vaak een 

kwetsbaar bestanddeel binnen een monumentaal gebouw. Historische interieurs van 

bijvoorbeeld kastelen en kerken slijten vaak door slecht onderhoud, het gebruik of verdwijnen 

op verzoek van de (nieuwe) eigenaar. In de afgelopen beleidsperiode hebben verschillende 

partijen aandacht gevraagd voor het behoud van historische interieurs en zijn we ons gaan 

realiseren hoe karakteristiek en waardevol het monumentale interieur eigenlijk is.

Om meer zicht te krijgen op de historische interieurs zijn we de afgelopen periode gestart 

met een pilot kasteelinterieurs. Deze was gericht op de restauratie van de goudleren 

wanden in kasteel Hillenraad in Swalmen en het stadhuis te Maastricht. We zullen ook in 

deze beleidsperiode aandacht hebben voor het behoud van historische interieurs. Hiervoor 

hebben we een fonds opgericht voor de instandhouding van historische interieur-

onderdelen in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds loopt in 

eerste instantie tot 31 december 2020. Indien het fonds goed loopt, bestaat er de 

mogelijkheid om het fonds te verlengen. Tevens zullen we gebruik maken van de expertise 

bij andere organisaties op dit onderdeel zoals de Stichting Monumentenwacht Limburg. 
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Onderzoeksproject “Inventarisatie religieus kunstbezit  

in Limburgse kerken”

Limburgse kerken zijn bijzonder rijk aan roerend religieus erfgoed, waaronder diverse 

topstukken. Dit erfgoed in kerken vormt een essentieel onderdeel van het culturele erfgoed 

van Limburg. We onderschrijven het belang van een actueel en goed functionerend 

beheerstelsel voor dit kerkelijk kunstbezit. Vandaar dat we in 2017 reeds zijn gestart met een 

onderzoeksproject om zodoende een actueel en helder beeld te krijgen van dit religieus 

erfgoed. Naast de kerkgenootschappen zijn hierbij betrokken: het Huis voor de Kunsten,  

de Monumentenwacht Limburg, het Museum Catharijneconvent, Limburgse musea, de 

SRAL en lokale vrijwilligersorganisaties, zoals heemkundeverenigingen en parochiële 

werkgroepen, die zich specifiek met conservering van het kerkinterieur bezig houden.  

Dit meerjarig project “Inventarisatie religieus kunstbezit in Limburgse kerken” wordt in de 

nieuwe collegeperiode voortgezet. Naar verwachting zal het project medio 2021 worden 

afgerond. 
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We blijven ons inzetten voor het onderhoud van rijksmonumenten die economisch 

niet rendabel zijn.

De zogenaamde Monulisaregeling, waarmee wij het meerjarig onderhoud van kerken en 

molens stimuleren, wordt gecontinueerd. Op grond van deze subsidieregeling kan de 

eigenaar van een rijksmonumentale kerk, die in gebruik is voor de openbare eredienst,  

of molen in aanmerking komen voor een provinciale subsidie voor normaal (dagelijks) 

onderhoud op grond van een zesjarig onderhoudsplan. Voorwaarde is wel dat het Rijk 

eveneens een subsidie heeft verstrekt voor het planmatig onderhoud van het desbetreffende 

kerkgebouw op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). 

De huidige Monulisaregeling willen we op twee punten aanpassen:  

 Door toevoeging van de categorie rijksmonumentaal groen erfgoed. 

Groene monumenten die een recente SIM-beschikking van het rijk hebben (niet ouder 

dan augustus 2019) kunnen vanaf 2020 instromen in de Monulisaregeling. We 

ondersteunen hiermee het onderhoud van monumentaal groen erfgoed zoals tuinen, 

parken en begraafplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan ons streven in de komende 

periode het accent te leggen op groen erfgoed. 

 De aanpassing van het subsidiepercentage. 

De provinciale subsidie is een aanvulling op de rijkssubsidie, die met ingang van 2019 

voor nieuwe aanvragen van 50% naar 60% is verhoogd. Hierdoor zullen we de 

komende periode ons subsidiepercentage opnieuw bezien. Met de aanvragen die nog 

in de oude systematiek van het Rijk subsidie hebben ontvangen, houden in onze 

afweging rekening. 

We investeren in duurzaamheid en toegankelijkheid en volgen hiermee  

het rijksbeleid. 

Om een monument te behouden voor toekomstige generaties is het van belang dat bij het 

uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen geen monumentale waarden verloren gaan. 

Duurzaamheidsingrepen bij een monument hebben dikwijls betrekking op 

energiebesparende materialen, zoals isolatie. In voorkomende gevallenis er ook sprake van 

vraag om energie-opwekkende maatregelen (bv. zonnecellen).

Om het publieksbereik te vergroten willen we in deze beleidsperiode aandacht geven aan 

het verbeteren van de toegankelijkheid van monumentale gebouwen, bijvoorbeeld door 

extra openstelling voor het publiek of met speciale aandacht voor die groep burgers 

waarvoor het geen vanzelfsprekendheid is om een monument te bezoeken. 

Duurzaamheid en toegankelijkheid zijn belangrijke pijlers vanuit het Rijk. Begin 2019 is het 

vierjarige programma Erfgoed en duurzaamheid van start gegaan. 

Wij zullen op het gebied van duurzaamheid aansluiting  zoeken bij de rijksbeleid. Voor de 

onderwerpen duurzaamheid en toegankelijkheid hebben we op dit moment nog geen 

concreet beeld van onze (toekomstige) provinciale opgave. Daarom willen de we de 

komende vier jaar gebruiken om meer inzicht te krijgen in deze opgave. Hiervoor gaan we 

het gesprek aan met eigenaren. We zullen hierbij ook gebruik maken van de opgedane 

ervaringen bij het Rijk.

Het uitgangspunt van de ladder van de stedelijke verduurzaming is dat er bij een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling (nieuwbouw) eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 

28 Monumenten behouden, benutten én beleven



herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen. Wij passen 

deze ladder reeds toe vanuit ons POL-beleid. 

Om meer zicht te krijgen op de effecten van de duurzaamheidsmaatregelen die inherent 

zijn aan herbestemming van monumenten zullen we laten onderzoeken wat deze 

maatregelen  concreet opleveren. Hierbij zullen we gebruik maken van de reeds opgedane 

ervaringen bij eerdere herbestemmingstrajecten.

Op basis van deze resultaten zullen we halverwege de coalitieperiode -  bij de tussentijdse 

evaluatie van ons monumentenbeleid -, bekijken hoe de duurzaamheidsmaatregelen bij 

herbestemming zich verhouden tot de duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouwtrajecten 

in het bijzonder met betrekking tot efficiency en milieueffecten.

We willen de komende periode ook onderzoeken of we eigenaren van een monument 

kunnen ondersteunen met vouchers, zoals energiescans of maatregelen ten behoeve van 

klimaatadaptatie. Met name bij grote complexen zoals kloosters, kastelen en buitenplaatsen 

en industrieel erfgoed is het belangrijk om een helpende hand te bieden. 
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Voorts zullen we in lijn met het landelijke beleid onze aandacht richten op het versterken 

van de toegankelijkheid van kerkgebouwen. Daarmee bedoelen we zowel de 

publiekstoegankelijkheid als de toegankelijkheid van het kerkgebouw voor mensen met 

een beperking. De investeringen, die hiermee gemoeid zijn, maken het mogelijk dat het 

publiek het prachtige erfgoed in kerken ook buiten de erediensten om kan zien, beleven of 

ervaren. Een goed voorbeeld in dit verband is de St. Nicolaaskerk in Meijel, waarvan de 

toren toegankelijk wordt gemaakt ter versterking van de toeristisch-recreatieve functie van 

deze kerk.

We investeren extra in monumentaal groen erfgoed. 

Groen erfgoed verdient onze aandacht, omdat het kwetsbaar erfgoed is geworden gezien 

de verwachte klimaatveranderingen met hogere temperaturen en langdurige droge 

perioden. Een goede waterkwaliteit en weinig fluctuerende grondwaterstanden zijn 

essentieel voor de instandhouding van groen erfgoed. Groen erfgoed heeft daarenboven 

een voortdurende instandhoudingsopgave (onderhoud). Daarnaast wordt groen erfgoed, 

zoals de monumentale parken en tuinen intensief gebruikt vanuit de toeristische sector. 

Ook hierdoor is extra onderhoud noodzakelijk. We zijn daarom van mening dat het groene 

erfgoed voor de toekomst beter dient te worden beschermd. 

Onze inspanning voor groen erfgoed heeft naast behoud voor de toekomst, ook als doel 

erfgoedensembles te versterken. We willen ons hierbij beperken tot groen erfgoed dat 

beschermd is op rijks- of gemeentelijk niveau (bijvoorbeeld het stadspark Sittard). 

Binnen de restauratieregeling zullen we zowel rijksbeschermde als gemeentelijk 

beschermde groene monumenten meenemen. Niet monumentaal groen erfgoed dat 

onderdeel uitmaakt van het ensemble van een gebouwd rijks- of gemeentelijk monument 

met een restauratieopgave,  zullen wij meenemen als onderdeel van de totale opgave en 

eveneens ondersteunen. 

Daarnaast zullen we de Monulisaregeling voor onderhoud van monumenten openstellen 

voor groen erfgoed dat een rijksbeschermde status heeft. Hierin volgen we net zoals bij de 

categorieën kerken en molens, de beschikkingssystematiek van het Rijk en dragen we zorg 

voor co-financiering. 

Bij de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten is het van belang dat de 

restauratiekwaliteit en vakmanschap voldoende zijn gewaarborgd.

Binnen de ketensamenwerking bij restauratie en herbestemmingstrajecten zullen wij het 

behoud van vakmanschap nadrukkelijker stimuleren. Onze afspraken met ketenpartners 

zijn gericht op het creëren van meer leerwerkplekken, niet alleen voor het regulier 

beroepsonderwijs maar ook voor arbeidsmigranten, zij-instromers en mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Restauratieprojecten zijn bij uitstek geschikt als opleidingsplaats voor toekomstige 

‘restaurateurs’. We sturen dit aan door aan onze subsidiebeschikkingen voor restauratie de 

verplichting te koppelen leerwerkplekken te creëren in combinatie met de invulling van 

SROI (Social Return On Investment).
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Dit doen we door gebruik te maken van de diensten van ROP-Zuid (Vereniging Restauratie 

Opleidingen Projecten). Deze vereniging coördineert en bemiddelt bij het invullen van 

leerling werkplekken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de bestaande SROI-structuur. 

Hiermee dragen we ook bij aan de bredere ambitie om binnen de nieuwe bestuursperiode 

8000 leerwerkplekken te realiseren binnen Limburg.  

In opdracht van de Provincie loopt tot medio 2020 een onderzoek naar de inzet van 

vrijwilligers bij restauratiewerken. Met dit onderzoek worden de voor- en nadelen van de 

inzet van de doelgroep in beeld gebracht alsmede vraag en aanbod ervan.

Monitoring van de geleverde kwaliteit door een opname zowel voor als tijdens en na het 

restauratiewerk. De uitkomst van de monitoring biedt zicht op de noodzaak om de kwaliteit 

te borgen. Een methode van kwaliteitsborging kan zijn uit een bepaalde wijze van 

erkenning van de restauratie-architecten en bedrijven zonder dat deze hoeven te voldoen 

aan een vastgestelde erkenningsregeling. Denk bijvoorbeeld aan toetsing op relevante 

aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij of het 

aanhaken bij landelijk vastgestelde normen. Ook van belang hierbij is de rol van het SRAL 

en de Stichting Monumentenwacht Limburg.

Ten behoeve van het behoud van klein Limburgs erfgoed geven we een extra 

waardering aan de inzet van vrijwilligers. 

Participatie is een belangrijk thema waarvoor vanuit meerdere beleidsvelden de komende 

periode aandacht wordt gevraagd. Denk aan archeologie, de kunstensector, sport en 

natuurlijk de sociale agenda. 

Wij zullen onze inspanningen daarom vanuit een brede context insteken. Extra aandacht is 

er voor het klein Limburgs erfgoed, dat vaak door de inzet van vrijwilligers behouden blijft. 

Daarbij besteden we in het bijzondere aandacht aan de mensen die niet of nauwelijks met 

erfgoed in aanraking komen.  
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Dit doen wij onder andere door aansluiting te zoeken bij de te ontwikkelen laagdrempelige 

participatieregeling in het kader van de Sociale Agenda. Op basis van de regeling kunnen 

projecten ondersteund worden die primair participatie als doel hebben en daarvoor 

activiteiten realiseren, op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, erfgoed, sport of activiteiten 

die zich niet direct tot een domein rekenen. Het beschikbaar budget voor de regeling is 

tenminste samengesteld uit Cultuurmiddelen en middelen vanuit de Sociale Agenda.

Wij brengen de regeling onder de aandacht bij onze steunfunctieorganisaties en 

Maatschappelijke Organisaties, zodat zij tevens hun achterbannen hierop kunnen wijzen.

We blijven gemeenten faciliteren in hun erfgoedbeleid. 

Dit doen we met de ondersteuning van het Steunpunt Archeologie en Monumenten (SAM) 

dat deel uitmaakt van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hierbij zetten we in op 

samenwerking op het gebied van erfgoed over de gemeentegrenzen heen bijvoorbeeld 

door het organiseren van regionale beleidsplatforms. Dit omdat de capaciteit voor erfgoed 

per individuele gemeente vaak onvoldoende is om aan te sluiten bij vraagstukken 

voortvloeiend uit de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2021 in werking treedt. We kijken 

hoe we het SAM kunnen inrichten met het oog op de komst van de Omgevingswet. 

Daarnaast ondersteunen we gemeenten om erfgoed een goede positie te geven op de 

bestuurlijke agenda.

We zullen ons, in samenwerking met de gemeenten, blijven richten op de 

doorontwikkeling van de Erfgoedkaart Limburg. Deze digitale kaart – die ook toegankelijk 

is voor burgers - geeft op uniforme wijze een overzicht van de cultuurhistorische waarden 

in Limburg. Daarnaast is de kaart een beleidsinstrument en hulpmiddel bij het opstellen van 

omgevingsvisies, kaders voor gebiedsontwikkeling en de inrichting van de openbare 

ruimte. De digitale kaart bevat de volgende lagen: rijksbeschermde monumenten, 

gemeentelijk beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, 

archeologische monumenten en landschapsstructuren. In het kader van de Erfgoedkaart 

kijken we hoe we de gemeentelijke monumenten in de Erfgoedmonitor kunnen opnemen. 

Dit als voorwaarde voor het gebruik van de monitor binnen ons beleid.

We ondersteunen complexe herbestemmingstrajecten middels de inrichting  

van een ‘ErfgoedLab’.

Recent onderzoek in opdracht van de Provincie (herbestemming van erfgoedensembles) 

heeft aangetoond dat aandacht voor erfgoedensembles ondersteunend werkt bij de 

herbestemming van erfgoed. Tevens vergroot het de betrokkenheid van de omgeving bij 

het monument. Het werken met erfgoedensembles geeft ook invulling aan de eisen vanuit 

de Omgevingswet. Die Omgevingswet stuurt aan op (aandacht voor) het bredere belang 

van het monument in zijn omgeving.

Met het instrument ‘ErfgoedLab’ stimuleren we de herbestemming van leegstaande 

monumenten. Ondersteuning wordt geboden bij de duurzame herbestemming van (op 

termijn) vrijkomende erfgoedensembles en bij het vlottrekken van herbestemmingslocaties 

die al geruime tijd leeg staan. Het ErfgoedLab bestaat uit een multidisciplinair en 

vernieuwend expertteam dat aan het werk gaat met casussen uit de praktijk. Daarbij 

benutten we de kennis uit het project ‘Herbestemming Erfgoedensembles.’ Bij de 

ondersteuning staat de vraag ‘Wat heeft een casus nodig om versneld herbestemd te 

worden?’ centraal. Daarnaast willen we nieuwe initiatiefnemers interesseren voor de 
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kansen van erfgoed. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die erfgoed tot op heden niet 

als een mogelijkheid voor huisvesting hebben beschouwd, maar ook burgerinitiatieven of 

initiatieven op het gebied van van coöperatief wonen.

We zijn in de tweede helft van 2019 gestart met een pilot voor het ontwikkelen van zo’n 

ErfgoedLab. Eind 2020 zullen we op basis van de ervaringen uit deze pilot tot een definitief 

voorstel voor de vorm en opzet van dit ErfgoedLab komen. Het ErfgoedLab zal op basis 

van de tot nu toe opgedane ervaringen een interactief provinciebreed instrument zijn voor 

complexe herbestemmingsopgaven waarbij deskundigen van buitenaf hun expertise 

kunnen inbrengen. Binnen het Erfgoedlab worden niet alleen casussen ingebracht vanuit 

het perspectief van de eigenaar met betrekking tot een herbestemming maar wordt het 

ook een ontwikkelinstrument om nieuwe ideeën vanuit een bredere opgave (vraag en 

aanbod vanuit het veld – ‘functie zoekt monument’) in te brengen en uit te werken. Daarbij 

hoort ook een voorstel voor een methode van prioriteren van casussen die in het 

ErfgoedLab worden uitgevoerd. Het behoud van de watermolenbiotopen met de daaruit 

afgeleide watermolenlandschappen zullen we hierbinnen als erfgoedensemble borgen 

door deze ruimtelijk vast te leggen en als onderwerp in de omgevingsvisie te duiden. 

We geven uitvoering aan de wettelijke taken IBT Monumentenzorg en het 

Provinciaal Adviesrecht bij vergunningaanvragen. 

IBT (Interbestuurlijk toezicht) Monumentenzorg

Het houden van toezicht op decentrale overheden is één van de zeven kerntaken van 

provincies. Het IBT bestaat uit (specifiek) financieel toezicht en (generiek) toezicht onder 

andere op de uitvoering van medebewindstaken binnen onder meer het domein 

Monumentenzorg.

Deze toezichtstaak heeft betrekking op de wijze waarop gemeenten hun taken op het 

gebied van de monumentenzorg uitvoeren. In deze bestuursperiode zullen wij minimaal 

eenmaal een systematische uitvraag doen door middel van de digitale vragenlijst. Een van 

de wettelijke eisen is dat gemeenten een onafhankelijke monumentencommissie heeft 

ingesteld die het College van B&W adviseert over de omgevingsvergunningen. In de 

komende bestuursperiode blijven wij vanuit monumentenbeleid uitvoering geven aan de 

medebewindstaak voor Monumentenzorg. Op dit moment hebben alle Limburgse 

gemeenten de randvoorwaarden op orde om de medebewindstaak ten aanzien van 

Monumentenzorg goed uit te voeren. Voor de huidige bestuursperiode zullen we nog 

nadere afspraken maken over welke toezichtfrequentie nodig is voor dit domein.

Provinciaal adviesrecht

Wij blijven in deze bestuursperiode gebruik maken van het provinciaal adviesrecht voor 

vergunningsaanvragen die betrekking hebben op vier categorieën ingrepen: het 

herbestemmen, (gedeeltelijk) afbreken, het ingrijpend wijzigen of voor de (gedeeltelijke) 

reconstructie van een rijksmonument buiten de bebouwde kom.
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Erfgoed binnen Omgevingsvisies

Het ruimtelijk spoor van het behoud van erfgoed en het stimuleren van het (her)gebruik 

van erfgoed krijgen vorm in de nieuwe omgevingsvisie en omgevingsverordening van de 

Provincie. We borduren voort op de inhoudelijke lijn voor erfgoed uit het POL2014. Daarbij 

leggen we uiteraard een relatie tussen erfgoed en de grote maatschappelijke opgaves zoals 

energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. De planning voor de vastgestelde 

nieuwe provinciale omgevingsvisie is 1 januari 2021.

We stimuleren het geven van een goede plek van erfgoed in de omgevingsvisies en 

plannen van de gemeenten. Dit doen we deels door het aanbieden van een uniforme 

informatiebasis voor erfgoed: de Erfgoedkaart Limburg. Daarnaast gaan we hierover in 

gesprek met de gemeenten, in onder andere de regionale platforms erfgoed. Dit laatste 

doen we in samenwerking met het Steunpunt voor Archeologie en Momenten (SAM). 

We hebben speciale aandacht voor de grote objecten die buiten de provinciale 

regeling vallen.

Voor die monumenten die niet binnen de provinciale restauratieregeling vallen en extra 

aandacht nodig hebben vanwege de grootte van de opgave, hebben we speciale aandacht. 

Ook de komende periode zullen we de lobby voeren richting het Rijk voor ondersteuning 

van deze projecten. Om ook deze grote objecten te kunnen behouden voor toekomstige 

generaties is het des te meer van belang om als overheden samen te werken. 

Twee projecten die binnen dit kader in ieder geval onze aandacht hebben de komende 

periode zijn Abdijcomplex Rolduc in Kerkrade en St. Anna in Venray. Beide projecten 

worden middels financiële hulp van zowel het Rijk als de betreffende gemeente en de 

Provincie verder geholpen. 

Rolduc

Dit complex behoort tot de belangrijkste religieuze monumenten van Nederland: het is 

meer dan 900 jaar oud, een parel in het groen aan de rand van Kerkrade. Het is het 

grootste aaneengesloten gebouwd monument van Nederland en het grootste 

abdijcomplex van de Benelux. 

De opgave van Abdij Rolduc is groot mede vanwege de letterlijke omvang van het 

complex. Naast behoefte aan restauratie van verschillende bouwdelen is verduurzaming en 

verbetering van de toegankelijkheid van de abdij nodig om een bruikbaar en exploitabel 

complex te creëren. 

Op 21 mei 2019 maakte de rijksoverheid bekend € 7 mln. beschikbaar te stellen aan Abdij 

Rolduc. De Provincie heeft in de propositie richting het Rijk aangegeven € 2,4 miljoen 

beschikbaar te willen stellen aan Abdij Rolduc. De gemeente Kerkrade heeft € 1,2 miljoen 

gereserveerd en ook de eigenaar heeft toegezegd een investering van € 1,2 miljoen te 

willen doen. 
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St. Anna 

St. Anna in Venray behelst een rijke geschiedenis. Het voormalig psychiatrisch ziekenhuis 

stond al jaren grotendeels leeg. Het terrein bevat zowel rijks- als gemeentelijke 

monumenten én monumentaal groen. De plannen om St. Anna weer beleefbaar te maken 

waren en zijn van grote omvang. Reden genoeg om als Provincie ook voor deze grote 

opgave de handen in een te slaan met het Rijk en de gemeente.

Op 12 juni 2018 maakte de rijksoverheid bekend € 3,5 mln. beschikbaar te willen stellen aan 

St. Anna. Ook de Provincie heeft een bedrag van € 2 mln. gereserveerd, alsmede de 

gemeente en de eigenaar ieder een bedrag van € 1 mln. 

We spelen waar nodig in op incidentele ontwikkelingen 

De afgelopen jaren is gebleken dat het nodig is om te kunnen inspelen op incidentele 

ontwikkelingen. Dit heeft met name betrekking op restauratie of herbestemmingsopgaven 

die niet vallen binnen een subsidieregeling én waarbij meerdere partijen betrokken zijn en 

steun vanuit de Provincie niet achter kan blijven. Het zijn vaak complexere ontwikkel-

trajecten die vragen om verbinding tussen meerdere partijen, maatwerk en flexibiliteit. 

Daarbij leiden onze inspanningen tot een snellere en gewenste restauratie en herbestemming. 

We zullen bekijken of we deze projecten ook kunnen inbrengen als casus bij het ‘ErfgoedLab’.

Hieronder valt ook de Erfgoed Deal. In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het 

behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: 

energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. We zullen de 

komende periode gebruiken om, waar mogelijk, integraal aan te sluiten bij de Erfgoed Deal.
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5 Onze provinciale rol: midden in 

de samenleving

Deze afgelopen beleidsperiode hebben we een grote hoeveelheid aan projecten mogen 

ondersteunen die een onderhouds-, restauratie- of herbestemmingsopgave hadden. Dit 

hebben we niet alleen gedaan, maar in samenwerking met eigenaren en partners, zoals de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), gemeenten en nog een keur van andere 

maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het behoud van onze 

monumenten. De RCE stimuleert hierbij met name kennis en kunde in de sector. Op basis 

van de eerdere afspraken die we hebben gemaakt met het Rijk zetten wij onze provinciale 

rol als gebiedsmakelaar onverminderd in voor het behoud van monumenten. 

Om dit te bereiken maken we gebruik van onderstaande vier instrumenten:

 regelgeving en beleid (incl. stimuleren en verbinden)

 subsidieverlening

 opdrachtgever (bv. ‘Erfgoedmonitor’ en ‘ErfgoedLab’)

 financiering (lening)

In onze rol van gebiedsmakelaar schakelen we vrij in de toepassing van bovenstaande 

instrumenten. Kenmerkend voor die rol is dat de in te zetten instrumenten worden 

afgestemd op de vraag van een initiatiefnemer. 

We zetten in op de verbindende kracht van erfgoed in relatie tot de leefomgeving en 

overige ruimtelijke opgaven.

 

Wij pakken onze rol als spil tussen het Rijk en de gemeenten. Met name bij complexe 

projecten en grootschalige opgaven waarbij een multidisciplinaire aanpak nodig is. In onze 

rol als gebiedsmakelaar opereren we als ondersteuner van de eigenaar bij een restauratie- 

of herbestemmingsopgave, als verbinder tussen de belanghebbenden en als regisseur van 

(complexe) herbestemmingsprocessen. Denk aan het toekomstbestendig maken van 

abdijcomplex Rolduc. Ook in programma’s, zoals die voor kerken of stedelijke ontwikkeling, 

zullen we onze rol als gebiedsmakelaar voor het behoud van monumenten oppakken. 

In de afgelopen jaren heeft er ten aanzien van monumentaal erfgoed een verschuiving 

plaatsgevonden betreffende onze provinciale rol. Van vooral subsidieverstrekker en 

adviseur en facilitator is deze verschoven naar gebiedsmakelaar die dichter bij de 

initiatiefnemer én het gebied staat. Deze functie willen we in de huidige beleidsperiode 

verder uitbreiden. We stellen ons op de hoogte van wat er in welke regio speelt en welke 

projecten eraan komen, waarbij we vroeg in het proces onze rol pakken. De opgaven 

worden complexer. Het vinden van een duurzame functie voor met name grote 

monumentale gebouwen is in deze tijd geen sinecure. Dit vraagt om steeds meer 

maatwerk en flexibiliteit zeker als je de cultuurhistorische waarden van een monument 

zoveel mogelijk in stand willen houden.  

Ook de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, vraagt om een andere 

aanpak. Deze wet geeft meer ruimte om vanuit de lokale samenleving besluiten te nemen over 

de leefomgeving en geeft een groter inzicht aan betrokkenen in wat wel en wat niet mag. 
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Goede informatievoorziening en uitwisseling van informatie zorgt voor een snellere en 

betere besluitvorming. Een integrale aanpak bij restauratie- en herbestemmingstrajecten 

met een samenhangende benadering in beleid, regelgeving en besluitvorming is daarbij zeker 

van belang. Denk aan het stimuleren van huisvesting van arbeidsmigranten in kloosters.

Op basis van de ervaringen, die we in de afgelopen periode hebben opgedaan, willen we 

voor de toekomstige invulling van onze rol de volgende accenten leggen:

 We zetten in op de verbindende kracht van erfgoed in relatie tot de leefomgeving  en 

de overige ruimtelijke opgaven, zonder de culturele waarden uit het oog te verliezen.  

Hierbij ondersteunen we de eigenaar bij een restauratie- of herbestemmingsopgave en 

zijn, waar mogelijk, regisseur bij complexe herbestemmingstrajecten. We treden op als 

verbinder tussen de verschillende partijen en belanghebbenden.

 We hebben in de afgelopen beleidsperiode middels een uitgevoerde pilot door het 

Gelders Genootschap ervaring opgedaan met het toepassen van een 

ensemblegerichte werkwijze bij herbestemmingstrajecten. Wij willen deze werkwijze 

en de instrumentenkoffer die hiervoor is ontwikkeld continueren. Dit vergroot de kans 

op het vinden van een duurzame functie voor een monument.

 We willen in een zo vroeg mogelijk stadium een beeld hebben van de restauratie- en 

herbestemmingsopgaven in de regio’s. We zullen hiervoor afspraken maken met 

gemeenten en andere partijen in ons netwerk die hier zicht op hebben en ons hierbij 

kunnen ondersteunen. Hierbij zoeken we steeds naar vormen om in dialoog te blijven 

met het erfgoedveld, partners en eigenaren.

 We koersen erop dat eigenaren ons sneller als samenwerkingspartner weten te vinden 

zodat we ook vroegtijdig in een traject onze rol kunnen pakken en niet alleen op het 

moment dat er een financieringsvraagstuk is. 

Samenwerkingspartners

Er zijn in Limburg veel organisaties en deskundigen die met hun expertise een bijdrage 

leveren aan het behoud van het monumentaal erfgoed (al dan niet met provinciale 

ondersteuning) waaronder:

 Stichting Monumentenwacht Limburg

 Huis voor de Kunsten Limburg

 Coöperatie Erfgoed Limburg

 Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL)

 Stichting Limburg Landschap

 Monumentenwerk Limburg

 Stichting werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

 Stichting Ondergrondse Werken

 Stichting Kruisen en Kapellen

 Stichting Funerair Erfgoed

 Molenstichting Limburg

 Bond Heemschut Limburg

 Boerderijstichting Limburg

 Monumentenkontakt Midden-Limburg

 Stichting Restauratieatelier Limburg

 Boerderijstichting Limburg

 Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg

 Stichting Limburgse Kastelen

 Stichting behoud Mijnhistorie



 Limburgs Particulier Grondbezit

 Architectenbureaus

Daarnaast kent Limburg veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het 

(monumentaal) erfgoed. We zullen in onze rol daarom inzetten op het verbinden van 

bovengenoemde organisaties, de inzet van vrijwilligers en waar mogelijk samenwerking 

stimuleren. Veel van bovenstaande organisaties zijn reeds verenigd en aangesloten bij  

de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL).
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6 Financieel kader en activiteitenoverzicht

Het financieel kader is opgebouwd uit de regulier in de programmabegroting en meerjarenraming 2020-2023 

opgenomen middelen voor Monumenten. 

2020 2021 2022 2023

Intensiveringsmiddelen € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000

Begrotingsmiddelen voor 

instandhouding 

monumenten

€ 3.365.839 € 3.365.839 € 3.365.839 € 3.365.839

Totaal aan intensiveringsmiddelen:   € 20 mln.

Totaal aan begrotingsmiddelen:   € 13,45 mln.

___________________________________________________

Totaal beschikbaar budget:   € 33,45 mln.

De structurele middelen (begrotingsmiddelen) zetten wij in voor restauratie en onderhoud van zowel rijksmonumenten 

als gemeentelijke monumenten. Dit heeft betrekking op de activiteiten zoals het uitvoeren van de restauratieregeling,  

de Monulisaregeling en het kerkenprogramma.

De in enig jaar niet benutte middelen blijven in principe beschikbaar voor de volgende jaren van dit beleidsprogramma. 

We zullen halverwege deze beleidsperiode de uitvoering van het beleid evalueren en waar nodig bijstellen.

Inzet middelen voor Archeologie

Uit de beleidsintensiveringsmiddelen van € 20 mln. van Monumenten wordt een bedrag van € 1,5 mln. voor het 

beleidsprogramma Archeologie voor de jaren 2020 en 2021 ingezet. Voor Archeologie zal een apart beleidsprogramma 

worden opgesteld (planning Provinciale Staten: Q1). 

Opgave Activiteit Resultaat Inzet middelen

Instandhouding van 

rijksmonumenten en 

gemeentelijk beschermde 

monumenten.

Uitvoeren restauratieregeling 

monumenten.

Aanbieden leningsfaciliteit 

voor herbestemming.

De restauratieopgave van 

monumenten is afgenomen.

Een groter aantal monumenten 

krijgt een duurzame nieuwe 

functie.

€ 12.000.000

inzet 

leningsfaciliteit

Meerjarenaanpak kerken voor 

restauratie en herbestemming. 

Uitvoeren subsidieregeling 

vierjarig Kerkenprogramma. 

Meerjarige afspraken zijn 

uitgevoerd voor zowel 

restauratie als herbestemming 

van monumentale kerken 

alsook voor de herbestemming 

van beeldbepalende niet-

monumentale kerken.

€ 5.400.000 

(restauratie)

€ 2.400.000 

(herbestemming)
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Opgave Activiteit Resultaat Inzet middelen

Inventarisatie religieus 

kunstbezit in Limburgse 

kerken.

Uitvoeren onderzoeksproject 

inventarisatie religieus 

kunstbezit in Limburgse 

kerken.

Een actueel beeld van het 

religieus kunstbezit.

Instandhouding monumentaal 

erfgoed via het programma 

‘Kwaliteitsimpuls Limburgse 

centra’. 

Binnen het programma 

‘Kwaliteitsimpuls Limburgse 

centra’ wordt met gemeenten 

een agenda opgesteld met de 

belangrijkste restauratie-

opgaven, waarbij de nadruk 

ligt op industrieel erfgoed.

De restauratieopgave bij 

monumentaal industrieel 

erfgoed is afgenomen.

€ 2.000.000

Behoud historische interieurs. Oprichting Matthias 

Soironfonds i.s.m. Prins 

Bernhard Cultuurfonds

Toename van het behoud van 

historische interieurs binnen 

monumenten.

Bijdragen aan het onderhoud 

van rijksmonumenten die 

economisch niet rendabel 

zijn.

Uitvoeren Monulisaregeling Monumentale kerken, molens 

en groen erfgoed verkeren in 

een betere staat van 

onderhoud

€ 3.400.000 

Investeren in duurzaamheid 

en toegankelijkheid bij 

monumenten.

Stimuleren van eigenaren 

door middel van vouchers 

zoals energiescans of 

maatregelen ten behoeve van 

klimaatadaptatie en het 

vergroten van de 

toegankelijkheid.

Inzicht in de maatregelen  

die nodig zijn ter bevordering 

van de duurzaamheid en 

toegankelijkheid.

De toegankelijkheid bij in 

ieder geval kerken is 

toegenomen.

€ 500.000

Investeren in monumentaal 

groen erfgoed.

Groen erfgoed opnemen 

binnen de restauratieregeling 

en de Monulisaregeling. 

Het monumentaal groen 

erfgoed verkeert in een betere 

staat van onderhoud.

Behoud vakmanschap. 

Behoud restauratiekwaliteit.

Binnen de subsidieregelingen 

is de verplichting opgenomen 

om leerwerkplekken te 

creëren.

Inzet expertise Restauratie 

Opleidingen Projecten. 

Monitoren van de restauratie-

kwaliteit in het subsidietraject. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de expertise van de 

Monumentenwacht.

De restauratiekwaliteit is 

gewaarborgd middels de inzet 

van voldoende vakmensen.

Inzicht in de geleverde 

restauratiekwaliteit 

€ 160.000 

€ 50.000

Waarderen van de inzet van 

vrijwilligers bij het behoud van 

klein Limburgs erfgoed.

Uitvoeren participatieregeling 

i.h.k.v. Sociale Agenda.

De cultuurhistorische 

waarden van klein erfgoed zijn 

behouden en de deelname 

van vrijwilligers is gestimuleerd. 

€ 500.000
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Opgave Activiteit Resultaat Inzet middelen

Faciliteren gemeenten in hun 

erfgoedbeleid.

Doorontwikkelen Erfgoedkaart 

Limburg.

Bevorderen samenwerking 

over gemeentegrenzen heen 

d.m.v. het organiseren 

regionale erfgoedplatforms.

Eén uniforme provinciale 

Erfgoedkaart als beleids-

instrument is ontwikkeld die 

voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen vanuit de 

nieuwe Omgevingswet. 

€ 200.000

Ondersteuning bieden aan 

complexe 

herbestemmingstrajecten. 

We stimuleren de 

herbestemming van 

leegstaande monumenten 

middels de inrichting van  

een ‘ErfgoedLab’.

Het instrument ErfgoedLab 

wordt binnen het beleid als 

instrument toegepast bij 

complexe herbestemmings-

opgaven.

€ 200.000

Interbestuurlijke Toezichtstaak 

Monumentenzorg.

Provinciaal adviesrecht bij 

vergunningaanvragen.

Erfgoed binnen 

Omgevingsvisies.

Uitvoeren van IBT-taak bij 

gemeentelijke overheden op 

het domein monumentenzorg.

Het geven van een advies bij 

vergunningaanvragen voor 

rijksmonumenten buiten de 

bebouwde kom bij ingrijpende 

wijziging of sloop.

Borgen cultuurhistorische 

waarden binnen de fysieke 

leefomgeving.

De gemeenten behartigen  

de medebewindstaak 

monumenten op voldoende 

wijze.

De cultuurhistorische waarden 

van rijksmonumenten  

buiten de bebouwde kom  

zijn geborgd.

De cultuurhistorische 

waarden binnen de fysieke 

leefomgeving zijn geborgd. 

Bijdrage aan beleids-

programma Archeologie

Middelen ingezet ten behoeve 

van Archeologie.

€ 1.500.000

Inspelen op incidentele 

ontwikkelingen.

Op adequate wijze bijdragen 

aan incidentele 

ontwikkelingen. 

Projecten die niet vallen 

binnen een subsidieregeling 

zijn in voldoende mate 

ondersteund in hun restauratie 

en herbestemmingsopgaven.

€ 2.740.000

 

Subtotaal Middelen coalitieperiode 

2020-2023

€ 31.050.000

Bijdrage aan grote projecten. 

  

    

Ondersteuning van restauratie 

en herbestemming bij grote 

projecten.

Grote projecten zoals St. Anna 

Venray en Rolduc zijn in 

voldoende mate ondersteund 

in hun opgaven.

€ 2.400.000 

(middelen  

St. Anna worden 

overgeheveld uit 

beleidsperiode 

2016-2019 en 

vallen niet onder 

dit bedrag)

TOTAAL € 33.450.000
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