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Inbreng Nationaal Restauratiefonds ten behoeve van coalitieonderhandelingen Limburg
Geachte heer Koopmans,
Als informateur spreekt u de komende periode met verschillende fracties over een nieuw
coalitieakkoord in de provincie Limburg. Als lid van het Comité van Aanbeveling ‘Document voor een
Monument’ weet u het belang van monumenten op waarde te schatten. Omdat de impact van
investeren in monumenten op de provincie groot is, draagt het Restauratiefonds voor de komende
periode graag verder bij aan behoud, herbestemming en verduurzaming van erfgoed in Limburg.
Zoals u weet heeft de provincie Limburg de afgelopen periode samen met het Restauratiefonds ingezet
op behoud en versterking van monumenten. Zowel in samenwerking met Coöperatie Erfgoed Limburg
als op basis van individuele projecten hebben wij bijgedragen aan de belangrijke opgave om erfgoed
in Limburg in stand te houden voor toekomstige generaties. Mooie voorbeelden hiervan zijn Hoeve
Klinkenberg te Meerssen en Klooster Mariahof in Sittard.
Voor de komende periode zien wij kansen om erfgoedbeleid in Limburg verder te ontwikkelen. Daarbij
gaat het niet alleen om behoud van erfgoed, maar ook om urgente vraagstukken als verduurzaming
en herbestemming van leegstaand erfgoed. Het Restauratiefonds staat daarbij voor het principe van
‘lenen waar kan, subsidiëren waar moet’ door verstrekking van laagrentende leningen vanuit een
revolverend fonds. Dit is een duurzame investeringsstrategie waarbij het uitgeleende geld weer
terugvloeit in het fonds en opnieuw verstrekt kan worden aan een volgend project. U realiseert dus
meer impact met dezelfde euro.
Benutten van kansen ten aanzien van erfgoedbeleid in Limburg
In het kader van de energietransitie spreken wij steeds meer eigenaren die hun monument willen
verduurzamen. Door verduurzaming van erfgoed te stimuleren levert de provincie een belangrijke
bijdrage aan de doelstelling van veel partijen om bij te dragen aan een duurzame provincie. Zoals ook
het CDA in haar verkiezingsprogramma aangeeft is daarnaast in Limburg in toenemende mate sprake
van leegstand van erfgoed, waardoor herbestemming steeds belangrijker wordt om kloosters, kastelen
en kerken voor de gemeenschap te behouden. Samen met de provincie zien wij voor de komende
periode dan ook kansen om aan de hand van nieuwe financieringsvormen bij te dragen aan
verduurzaming van de fysieke leefomgeving en de herbestemming van erfgoed in Limburg.
Concreet vragen wij u om in het coalitieakkoord in te zetten op een breed erfgoedbeleid, waarbij
ruimte is voor verduurzaming, herbestemming en behoud van erfgoed in samenwerking met landelijke
partijen zoals het Restauratiefonds. Op deze manier zorgen wij samen voor een kwalitatief en
toekomstbestendig erfgoedbeleid in Limburg. Een ander aansprekend voorbeeld is het Baxhof in
Swalmen, te vinden via: https://www.herbestemming.nu/projecten/baxhof-swalmen. Hier worden de
resultaten uit de afgelopen periode goed weergeven en wat ons betreft vormt dit een opmaat voor
een vruchtbaar erfgoedbeleid in Limburg in de nieuwe periode.
Het Restauratiefonds gaat graag met u in gesprek om de financiële paragraaf van het erfgoedbeleid in
Limburg verder vorm te geven. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan vernemen wij dat
graag.
Met vriendelijke groet,
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