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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 mei 2019
Met deze brief informeer ik uw Kamer over twee nieuwe regelingen voor
rijksmonumenten.
In het regeerakkoord is voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed extra geld beschikbaar gesteld (bijlage bij Kamerstuk
34 700, nr. 34). In mijn beleidsbrief Erfgoed Telt heb ik aangegeven dat
door hun omvang de kosten voor de restauratie, toegankelijkheid en
verduurzaming van heel grote monumenten hoog zijn (Kamerstuk 32 820,
nr. 248). Vanwege hun bijzondere waarde voor bewoners en bezoekers
investeert het kabinet in 2018–2021 in totaal € 95 miljoen extra in
restauratie, herbestemming en verduurzaming van (grote) monumenten.
In 2018 is de eerste tranche van € 30 miljoen toegekend aan diverse
projecten (Kamerstuk 32 820, nr. 221). Voor de tweede tranche van € 60
miljoen heb ik een regeling opengesteld die op 17 mei jl. in de
Staatscourant is gepubliceerd.1
In Erfgoed Telt heb ik ook aangegeven dat het kabinet hecht aan een
stabiele financiële ondersteuning voor grote monumenten voor een
langere periode.
Het gaat dan alleen om grote monumenten die voor de geschiedenis van
Nederland belangrijk zijn en die toegankelijk moeten zijn of worden voor
een breed publiek. Ik maak een start met dit voornemen door twaalf
bijzondere projecten een extra financiële impuls te geven van in totaal
€ 35,5 miljoen.
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Voor deze projecten reserveer ik de volgende maximale bedragen:
Artis, Amsterdam
Blijdorp, Rotterdam
Abdij Rolduc, Kerkrade
Kathedraal Sint Jan, Den Bosch
Synagoge en Beth haim, Amsterdam
Kasteel Amerongen, Amerongen
Kasteel Middachten, Rheden
Museum Boijmans, Rotterdam
Museumhuizen van Hendrick de Keyser
Kerkenproject van de Oude Groninger Kerken
Waterloopbos, Flevoland
Landgoed Elswout, Overveen
Totaal:

4 mln
4 mln
7 mln
5 mln
2 mln
2 mln
2 mln
7,5 mln
0,5 mln
0,5 mln
0,5 mln
0,5 mln
35,5 mln

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 820, nr. 286

2

