Overzicht financiele regelingen voor instandhouding van monumenten in Fryslân
2019 NB de onderstreepte regelingen zijn direct aanklikbaar voor link naar website.
Rijksmonument
Subsidie

SIM (niet-woonhuizen)
Instandhouding 60% van subsidiabele kosten (kosten volgens Leidraad***).
Maximum afhankelijk van de herbouwwaarde. Aanvraag met een 6-jarenplan,

Gemeentelijk monument

Karakteristiek (op Cultuurhistorische kaart* of in
bestemmingsplan) of Beeldbepalend pand in beschermd stads- of
dorpsgezicht **

evt. gemeentelijke subsidie

evt. gem subsidie

Per gemeente verschillend. Zoek op de website van/ neem contact op met de
betreffende gemeente.

Geen algemene subsidiemogelijkheden bekend. Zoek op de website van/
neem contact op met de betreffende gemeente.

Financiering voor het opstellen van een restauratieplan voor een
rijksmonument of gemeentelijk monument óf het opstellen van een
gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming van een
rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk (50%,
maximaal 5.000,-). Aanvraag bij provincie Fryslân (16-20 sept).

Financiering voor het opstellen van een restauratieplan voor een
rijksmonument of gemeentelijk monument óf het opstellen van een
gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming van
een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk
(50%, maximaal 5.000,-). Aanvraag bij provincie Fryslân (16-20 sept).

vooraf, aanvragen tussen 1 februari en 31 maart, bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
Subsidie voor woonhuismonumenten
Instandhouding 38% van subsidiabele kosten (kosten volgens Leidraad***). Geen
minimum of maximum. Aanvraag in het voorjaar van het jaar nadien, bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze regeling geldt alleen voor
particuliere eigenaren. De BAG geldt als maatstaf voor beoordeling of het
woonhuis betreft. Dit is vervangende regeling voor de fiscale regeling (de fiscale
regeling geldt nog voor onderhoudskosten aan een rijksmonument gemaakt in
2018).
Subsidieregeling Monumenten Fryslân
Restauratie van rijksmonumenten of restauratie in combinatie met
herbestemming van rijksmonumenten. Verschillende subsidiepercentages en
maximale bedragen. Niet voor woonhuizen. Aanvraag bij provincie Fryslân (1620 sept).
Financiering voor het opstellen van een restauratieplan voor een rijksmonument
of gemeentelijk monument óf het opstellen van een gecombineerd plan, voor
zowel de restauratie als de herbestemming van een rijksmonument; gemeentelijk
monument of karakteristiek bouwwerk (50%, maximaal 5.000,-). Aanvraag bij
provincie Fryslân (16-20 sept).
Onderhoud rijksmonumentale molens (15%, maximaal € 9.000,-). Aanvraag bij
provincie Fryslân (16-20 sept).

Lening

Restauratiefonds Hypotheek

Cultuurfonds Fryslân

Cultuurfonds Fryslân

Instandhouding, kosten volgens de Leidraad***. Lenen (rente 3% onder de

Restauratie, ook combinatie restauratie met herbestemming en/of

marktrente, met een minimum van 1%). Aanvraag bij het NRF*****.

duurzaamheid. Lenen (rente 4,5% onder de marktrente, met een minimum van duurzaamheid. Lenen (rente 4,5% onder de marktrente, met een minimum
1,5%). Aanvraag bij het NRF.
van 1,5%). Aanvraag bij het NRF.

Leeuwarder Restauratiefonds

Restauratie, ook combinatie restauratie met herbestemming en/of

Leeuwarder Restauratiefonds

Restauratie van gemeentelijke monumenten in gemeente Leeuwarden. Lenen Restauratie van door gemeente aangewezen beeldbepalende panden.
(rente 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). Aanvraag en
afhandeling via de gemeente.

Lenen (rente 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%).
Aanvraag en afhandeling via de gemeente.

* Cultuurhistorische kaart Fryslan
** Beschermde stads- en dorpsgezichten in Fryslân

> op CHK zijn bij Content diverse kaartlagen aan te klikken, zoals 'karakteristieke panden'.
> op kaart plaats aanklikken, daar zijn omschrijving en begrenzing van het beschermde gezicht te vinden.

*** Leidraad Subsidiabele instandhoudingskosten
**** Subsisidieregeling Monumenten Fryslân 2019
*****Nationaal Restauratiefonds

> Regeling en aanvraagformulieren in juni online, van 16 tot en met 20 september open voor aanvragen.
> het NRF biedt een breed scala aan financieringen voor monumenten, ook o.a. aankoop-/ aanvullende lening.
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