
 
 
Schriftelijke vragenronde Ministerie OCW, 24 sept 2021 
Input voor TK-fracties voor vragen aan de Minister van OCW over de Evaluatie Subsidieregeling 
Instandhouding Monumenten (SIM) 
 
 
Inleiding 
Namens de gehele monumentensector maakt de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) zich 
grote zorgen over de toenemende tekorten op de SIM. De SIM vormt de basis van het financiële 
monumentenbestel in Nederland: door goed onderhoud blijven de bouwkundige staat van 
rijksmonumenten en de investeringen van het rijk en de particulieren uit de afgelopen decennia 
geborgd. De Minister van OCW geeft in haar brief van 8 juli j.l. weliswaar een doordachte uitleg van 
het tekort, maar daarmee is het probleem niet opgelost.  
 
Begin 2022 start een nieuwe aanvraagronde SIM. Wanneer er nu niets gebeurt, worden de poten 
onder het stelsel weggezaagd. Als de Minister van OCW nu niets doet, verliest zij het draagvlak 
onder monumenteneigenaren met als effect dat het door overheid en monumenteigenaren zo 
zorgvuldig opgebouwde monumentenbestel wordt uitgehold. En doordat er minder onderhoud 
gepleegd gaat worden, zullen de restauratieachterstanden weer oplopen. 
 
 

1. SIM-structureel 
De SIM vormt de basis van het financiële monumentenbestel in Nederland: door goed 
onderhoud blijft de bouwkundige staat van rijksmonumenten geborgd. Volgens de 
monumentenwereld, zie de brief van de FIM d.d. 30 juli 2021, wankelt de basis van het 
bestel doordat er de SIM structureel te weinig budget is van ca 20 mln euro per jaar. Dit is 
veroorzaakt door endogene en exogene factoren.  
Wij vragen aan de Minister: 

• Is de Minister bereid om de het structurele urgente knelpunt van financiële 
tekorten in de SIM te agenderen voor haar opvolger en het nieuwe Kabinet? 

• Heeft de Minister aanpassingen voor ogen om de SIM-regeling beheersbaar 
te maken op langere termijn? 

  
2. Draagvlak behouden 

Hoe wil de Minister draagvlak onder monumenteneigenaren houden voor een 
subsidieregeling als de SIM als er steeds meer druk komt op de regeling?  

• Zijn de beheersmaatregelen eerlijk ten opzichte van de meest kwetsbare 
monumenten en monumenteigenaren? 

 
3. SIM-beschikkingen 2021 

Op 31 aug zijn de SIM-beschikkingen 2021 op de deurmat gevallen bij alle aanvragers. Nog 
nooit zijn er zo veel aanvragers te zijn afgewezen om budgettaire redenen (circa 10% van 
1.369 aanvragen) en nog nooit zo veel monumenten (ca 10% van de 2.029 monumenten 
waarvoor een aanvraag werd ingediend) en nog nooit voor zo’n groot bedrag (meer dan 41 
miljoen euro afgewezen). Circa 190 rijksmonumenten zijn afgewezen omdat het 
subsidieplafond was bereikt. Zie ook: 



https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2021/09/07/1112-miljoen-subsidie-voor-
instandhouding-rijksmonumenten 

• Wil de Minister zich inspannen om extra middelen vrij te maken om de 
overvraag 2021 te compenseren? 

N.B. met een extra incidenteel budget 2021 van 20 miljoen euro krijgen waarschijnlijk 75% 
(150 van de 190) van de afgewezen monumenten alsnog een toewijzing, waaronder veel 
kerken, groene monumenten en iconische wederopbouw-gebouwen.   

  
5. SIM-aanvraagronde 2022 

Welke plannen zij heeft om de SIM-aanvraagronde 2022 beter te faciliteren, d.w.z. minder 
afwijzingen om budgettaire redenen? 
 

6. Maatschappelijk belang monumenten 
Monumenten en cultureel erfgoed kunnen een belangrijke, inspirerende rol spelen in de 
grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Onderschrijft de Minister deze 
stelling en wil zij zich ten volle inzetten voor het behoud van de SIM en het verstevigen van 
de SIM door het structurele urgente knelpunt van financiële tekorten te agenderen voor 
haar opvolger en het nieuwe Kabinet? 

 
 

 
 
 


