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Steun voor Friese monumenten in het Europees jaar van het
Cultureel Erfgoed
2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van Friese
monumenten of andere karakteristieke bouwwerken kunnen net als in voorafgaande
jaren, subsidie aanvragen voor een restauratie óf restauratie bij herbestemming.
Daarvoor is 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Naast boerderijen die nog in
agrarisch gebruik zijn, is er dit jaar specifiek aandacht voor ‘daken’ van boerderijen,
kerken en kerktorens (spitsen, uien, zadeldaken enz.). Geïnteresseerden kunnen van
17 tot en met 24 september een subsidieaanvraag indienen.
Daken
Als het casco nog redelijk tot goed is, maar het dak heeft urgent restauratie nodig, dan kan
er gebruik gemaakt worden van deze regeling. Gedeputeerde Kramer: “Om hege kosten foar
de eigner op termyn foar te kommen, wolle wy it mooglik meitsje om spesifyk foar dakken
subsydzje oanfreegje te kinnen, nettsjinsteande de steat fan it kasko as gehiel”.
Restauratie bij herbestemming
Een subsidie voor restauratie zonder herbestemming is alleen beschikbaar voor rijks- en
gemeentelijke monumenten. Ook groene monumenten zoals landgoederen komen hiervoor
in aanmerking. Door het mogelijk te maken om voor restauratiekosten bij de realisatie van
een herbestemming subsidie aan te vragen, wordt herbestemming gestimuleerd. Naast de
rijks- en gemeentelijke monumenten is voor dit doel ook subsidie beschikbaar in geval van
karakteristieke bouwwerken. Voor de restauratie bij herbestemming van gemeentelijke
monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen aanvragers ook een laagrentende
lening aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
Slechte staat
Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument sprake zijn van
urgentie. Dat wil zeggen dat uit een inspectierapport moet blijken dat het in matige of slechte
staat verkeert. Verder is de subsidie niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn
gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers wel laagrentende leningen aanvragen bij
het Nationaal Restauratiefonds.
Meer informatie staat vanaf zaterdag op www.fryslan.frl/monumenten.

Voor meer informatie over het persbericht kunt u bellen met de afdeling Communicatie van
de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op internet:
www.fryslan.frl.
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Stipe foar Fryske monuminten yn it Europeesk jier fan it Kultureel
Erfgoed
2018 is it Europeesk jier fan it Kultureel Erfgoed. Eigners fan Fryske monuminten of
oare karakteristike bouwurken kinne lykas yn foargeande jierren it gefal wie,
subsydzje oanfreegje foar in restauraasje of restauraasje by werbestimming. Dêrfoar
is 1,6 miljoen euro subsydzje beskikber. Neist boerepleatsen dy’t noch yn agrarysk
gebrûk binne, is der fan’t jier spesifyk omtinken foar “dakken” fan pleatsen, tsjerken
en tsjerketuorren (spitsen, sipels, sealtekken, ensfh.). Ynteressearren kinne fan 17
oant en mei 24 septimber in subsydzje-oanfraach yntsjinje.
Dakken
As it kasko noch reedlik oant goed is, mar it dak driuwend restauraasje nedich hat, dan kin
der gebrûk makke wurde fan dizze regeling. Deputearre Kramer: “Om hege kosten foar de
eigner op termyn foar te kommen, wolle wy it mooglik meitsje om spesifyk foar dakken in
subsydzje oanfreegje te kinnen, nettsjinsteande de steat fan it kasko as gehiel”.
Restauraasje by werbestimming
In subsydzje foar restauraasje sûnder werbestimming is allinne beskikber foar ryks- en
gemeentlike monuminten. Ek griene monuminten lykas bûtenpleatsen komme dêrfoar yn ‘e
beneaming. Troch it mooglik te meitsjen om foar de restauraasjekosten by de realisaasje fan
in werbestimming subsydzje oan te freegjen, wurdt werbestimming stimulearre.
Neist de ryks- en gemeentlike monuminten is foar dat doel ek subsydzje beskikber yn gefal
fan karakteristike bouwurken. Foar de restauraasje by werbestimming fan gemeentlike
monuminten en karakteristike bouwurken kinne oanfregers ek in leechrintsjende liening by it
Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân oanfreegje.
Minne steat
By in restauraasjeplan sûnder werbestimming moat der sprake wêze fan urginsje. Dat wol
sizze dat út in ynspeksjerapport bliken dwaan moat dat it gebou yn kwestje yn in net sa bêste
of minne steat is. Fierder is it subsydzje net bedoeld foar gebouwen dy’t oarspronklik as
wenning boud binne. Dêrfoar kinne oanfregers wol leechrintsjende lienings oanfreegje by it
Nationaal Restauratiefonds.
Mear ynformaasje stiet fan sneon ôf op www.fryslan.frl/monumenten.

Voor meer informatie over het persbericht kunt u bellen met de afdeling Communicatie van
de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op internet:
www.fryslan.frl.

