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Overzicht subsidies monumenten 2022
RIJKSOVERHEID
Subsidie instandhouding rijksmonumenten (SIM)
Eigenaren van een rijksmonument of zelfstandig onderdeel kunnen voor een periode van zes kalenderjaren subsidie
aanvragen voor het normale onderhoud. Subsidie voor een verduurzamingsonderzoek is ook mogelijk.
De subsidie bedraagt normaliter 60% van de subsidiabele kosten. In afwijking hiervan bedraagt de subsidie 40% van
de subsidiabele kosten indien eigenaren de onderhoudskosten in mindering kunnen brengen op de winst. Voor een
verduurzamingsonderzoek geldt een vast bedrag van € 4.000 aan subsidiabele kosten.
Aanvragen voor onderhoud en verduurzamingsonderzoek kunnen jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart worden
ingediend.
Info en criteria: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten
Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
Onder andere voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie.
In aanmerking voor subsidie komen de kosten die door particuliere eigenaren zijn gemaakt voor werkzaamheden,
maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van een rijksmonument met een woonfunctie.
De subsidie bedraagt maximaal 38% van de subsidiabele kosten
Aanvragen kan jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten
zijn gemaakt.
Info en criteria: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten
Subsidie herbestemming
Voor eigenaren van monumenten of van gebouwen die een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.
Onderzoek: De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000. Daarbovenop
kan nog € 4.000 voor een verduurzamingsonderzoek worden verstrekt.
Wind- en waterdichtmaatregelen: De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van
€ 50.000.
Aanvragen kan jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten
zijn gemaakt.
Info en criteria: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten

PROVINCIE LIMBURG
Monu Lisa
Subsidie voor een aantal specifieke soorten rijksmonumenten; gebouwen voor de openbare eredienst, molens en
groene monumenten.
Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht
het genot heeft van een monument.
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Een belangrijke voorwaarde is dat er al subsidie is verstrekt voor de subsidiabele kosten ten behoeve van het normaal
onderhoud van/aan een monument (zie de hiervoor genoemde SIM). De provinciale subsidie is aanvullend op deze
subsidie en wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden.
De subsidie is maximaal 10% van de door de SIM vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten tot een maximum van
€ 60.000.
Aanvragen kan van 14 maart 2022 tot en met 31 oktober 2023.
Info en criteria: https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@7289/subsidie-monulisa2022-2023/
Nadere subsidieregels restauratie monumenten 2022-2023
Voor eigenaren van een monument (rijksmonument of gemeentelijk beschermd monument) dat dringend
gerestaureerd moet worden.
Belangrijkste subsidie voorwaarden:
•
moet een project de restauratie van (een deel van) een rijksmonument of gemeentelijk beschermd monument
betreffen;
•
moet het monument een urgente restauratieopgave hebben, blijkend uit een actueel inspectierapport van
Stichting Monumentenwacht Limburg;
•
moet de lokale gemeenschap bij de totstandkoming en/of uitvoering van het project worden betrokken.
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 300.000 per
aanvraag. Bij openbare toegankelijkheid kan het percentage 40% worden met een maximale subsidie van € 400.000.
De totale subsidiabele kosten van het project minimaal € 80.000 bedragen.
Aanvragen kunnen van 10 februari 2022 tot en met 31 oktober 2023 worden ingediend.
Info en criteria: https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@7301/subsidiemonumenten-2022-2023/
OVERIGE MOGELIJKHEDEN VOOR LENINGEN EN FONDSEN DIE IN SOMMIGE SITUATIES KUNNEN PASSEN
Subsidie restauratie mobiel erfgoed
Het doel van de Deelregeling restauratie mobiel erfgoed is het versterken van de kwaliteit, het vergroten van het
draagvlak, het operationeel houden en verduurzamen van het mobiel erfgoed door het verstrekken van bijdragen voor
de restauratie en herstel van mobiel erfgoed. Denk hierbij aan auto’s vliegtuigen, treinen etc. is die in Nederland in
gebruik (geweest) of in Nederland geproduceerd zijn.
Subsidie wordt verstrekt aan Nederlandse privaatrechtelijke organisaties op het gebied van mobiel erfgoed zonder
winstoogmerk, die gericht zijn op behoud en instandhouding van mobiel erfgoed of aan een organisatie die meerdere
instellingen vertegenwoordigt.
Subsidie wordt verleend voor bijzondere eenmalige projecten op het gebied van mobiel erfgoed en de maximale
bijdrage is 50% van de projectkosten. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.
Info en criteria: https://www.mondriaanfonds.nl/subsidie-aanvragen/regelingen/bijdrage-restauratie-mobiel-erfgoed/

RESTAURATIEFONDS
Het restauratiefonds helpt met kennis en financiering bij het restaureren, herbestemmen en verduurzamen van
monumentale panden.
Info en criteria: https://www.restauratiefonds.nl/

MONUMENTEN.NL
Monumenten.nl helpt wanneer u uw monument wilt restaureren, onderhouden, verduurzamen of aankopen. U vindt
onder andere een overzicht van fondsen en instellingen die gericht zijn op monumenten in de provincie Limburg.
Info en criteria: https://www.monumenten.nl/provinces/limburg
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