Handvest: met erfgoed bouwen aan
een toekomstbestendig Nederland
Nederland staat voor grote actuele en urgente maatschappelĳke opgaven: aanpak van de klimaatcrisis,
verduurzaming van onze samenleving en de bouw van honderdduizenden woningen. Door de kwaliteiten van
erfgoed en monumenten te gebruiken kunnen we deze opgaven vergemakkelĳken en tegelĳkertĳd de
kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Met dit handvest roepen onderstaande erfgoedorganisaties het
nieuwe kabinet op om vĳf urgente maatschappelĳke opgaven gezamenlĳk en erfgoedinclusief aan te pakken.
Dit kan adequaat gebeuren als de erfgoedsector samenwerkt met verschillende departementen, zoals OCW,
EZK, BiZa, I&W en LNV, in beleidsmatig en financieel opzicht.
Met levendige monumenten vergroten we een pluriforme leefomgeving waarin mensen nieuwsgierig en
verrast worden door de tastbare omgevingswaarde van ons erfgoed.
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Woningopgave & herbestemming: erfgoed helpt
het woningtekort te verkleinen

Maak meer woningen in monumenten! Wĳ helpen mee
de woningnood op te lossen door het wonen boven
winkels mogelĳk te maken en leegstaande
monumentale winkelpanden te herbestemmen naar
woonruimte. Zo houden we onze fraaie historische
binnensteden levendig, ook na sluitingstĳd. Daarnaast
maken wĳ diverse vormen van wonen en werken
mogelĳk op leegkomende agrarische erven, leegstaand
religieus erfgoed en voormalige industriële complexen.
Oude gebouwen geven karakter en identiteit aan
gebieden en zĳn vaak de motor en smaakmaker van
grote transformatieopgaven. Verzilver deze kansen en
hergebruik de bestaande bouwvoorraad, waardoor de
druk op het buitengebied kleiner wordt.
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Verduurzaming & circulariteit: erfgoed
helpt het klimaatakkoord te realiseren
Behoud van monumenten is al duurzaam op zichzelf.
Verder verduurzamen is vooral dóén. Wĳ zien
monumenten als proeftuin: als het bĳ ons kan, dan
kan het overal. Wĳ maken monumenten
energieneutraal en zelfs tot energie-opwekkers.
Gebruik de uitstraling en verbindende kracht van
monumenten om het grote publiek te inspireren en
mee te nemen in de nationale duurzaamheidsopgave
en energietransitie. Gebruik het potentieel van
erfgoed en landschappelĳke waarden om de dialoog
tussen burgers en overheid te bevorderen.
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Klimaatadaptatie & verdroging: erfgoed helpt onze steden en
cultuurlandschappen zich aan te passen aan de klimaatcrisis
Historische binnensteden, tuinen en parken, landgoederen en
buitenplaatsen, bossen, weiden en cultuurlandschappen zĳn van
groot belang voor ons welzĳn en onze (vrĳetĳds) economie. Dit
erfgoed loopt gevaar door de toenemende weersextremen als
gevolg van de mondiale klimaatverandering. Wĳ benutten
erfgoedkennis om onze leefomgeving op een slimme en
kwalitatief hoogwaardige manier klimaatadaptief te maken. Dit
doen wĳ onder andere door voorbeeldprojecten te realiseren via
het stimuleringsprogramma van de Erfgoed Deal, een
samenwerking tussen de rĳksoverheid, provincies, gemeenten
en maatschappelĳke organisaties voor monumenten- en
landschapsbeheer.
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Opleiden & ambachten: erfgoed draagt bĳ aan
werkgelegenheid, verbinding en inclusiviteit
Meedoen is voor iedereen van belang: leer een
ambacht, maak Nederland mooier en wĳ zĳn trots op
wat we kunnen maken! Wĳ willen per provincie samen
met gekwalificeerde bedrĳven monumentopleidingsplaatsen realiseren waar continu aan
praktĳkonderricht wordt gedaan (erfgoedcampus). Wĳ
werven jongeren, voortĳdige schoolverlaters, ouderen,
zĳ-instromers en nieuwe Nederlanders. Om de
kwaliteit van het vakmanschap te waarborgen, is het
van belang uitvoeringsrichtlĳnen op peil te houden en
in het onderwĳs en leerwerktrajecten in te spelen op
nieuwe opgaven, zoals verduurzaming en
klimaatverandering. Investeer samen met de
restauratiebedrĳven en opleidingsbranche daarom
structureel in de ontwikkeling van deze richtlĳnen en
monument-opleidingsplaatsen en het betaalbaar
houden van erfgoedonderwĳs.
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Goed onderhoud is de basis: erfgoed helpt onze
leefomgeving aantrekkelĳk te houden
Als absolute voorwaarde voor de eerste vier opgaven geldt dat het
onderhoud van monumenten gegarandeerd moet zĳn. Het in stand
houden van monumenten is niet alleen de basis van erfgoedbehoud,
maar ook van de bĳdrage die monumenten leveren bĳ het oplossen van
grote maatschappelĳke opgaven. De financiële basis moet op orde blĳven
om restauratie-achterstanden te voorkomen. Het jaarlĳkse
restauratiebudget is niet genoeg voor de zeer grote objecten, zoals grote
kerken, monumentale musea, industriële complexen, historische tuinen
van kastelen en buitenplaatsen en de parkaanleg op eeuwenoude
landgoederen. Onderhoud blĳft altĳd nodig. Het is belangrĳk om niet
opnieuw achterstanden te laten ontstaan. Het herstellen van achterstallig
onderhoud is immers veel duurder dan het tĳdig en regelmatig uitvoeren
van onderhoud. Erfgoed dat er goed bĳ staat, is aantrekkelĳk en vergroot
onze sociale binding met de leefomgeving. Vele vrĳwilligers die zich
inzetten voor de instandhouding en toegankelĳkheid van monumenten
dragen bĳ aan sociale cohesie en participatie in onze samenleving.
Daardoor blĳft Nederland een land waar het fĳn wonen, werken en
recreëren is.

Verder lezen:
FIM: Manifest “Erfgoed Bouwt aan de Toekomst” en de Toelichting op het FIM-manifest
FHBH: Pamflet 2020 “Stadsherstel door Dik en Dun”
Vakgroep Restauratie: Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding
van monumenten

Ondertekening
De koepels in het erfgoed- en monumentenveld onderschrĳven de vĳf hoofdpunten van dit appèl dat
oproept tot samenwerking om hiermee samen met departementen en het nieuwe kabinet te bouwen
aan een erfgoedinclusief, levendig, verrassend en toekomstbestendig Nederland!

Toelichting
op de voorstellen van het erfgoedveld
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Woningopgave & herbestemming
De leegstand in winkelstraten loopt op, ook in steden met een aantrekkelĳke historische binnenstad zoals
Utrecht en Dordrecht. Tegelĳkertĳd stagneert herbestemming naar woningen door het versnipperde
eigendom en door gebrek aan kennis en middelen. Faciliteer de experts, zoals stadsherstelorganisaties en
woningcorporaties, met laagrentende leningen en aanjaagsubsidies om oude winkelpanden weer een
woonfunctie te geven.
De herbestemmingsopgave is vooral groot in religieus en agrarisch erfgoed (totaal ca 2.500 kerken en
kloosters en ca 1.000 boerderĳen): zet dit erfgoed in om de woningnood te verminderen en de behoefte aan
ontmoeten en werken dicht bĳ huis te faciliteren. Creëer een fonds om herbestemming van kerken en
industrieel erfgoed tot hoogwaardige ontmoetings- en werkplekken te stimuleren en versterk het
bestaande fonds dat herbestemming van agrarische monumenten tot woonerven faciliteert. Hergebruik
van deze gebouwen bevordert ook de leefbaarheid in krimpgebieden. Maak het via verbeterde wet- en
regelgeving gemakkelĳker om hybride vormen van wonen-en-werken en ontmoetingsfuncties te
realiseren in oude monumentale fabriekspanden. Door de Coronacrisis heeft het hybride werken vanuit
huis en op werklocatie een enorme vlucht genomen. Gebieden buiten de Randstad zĳn een stuk
interessanter geworden om te wonen. Dit biedt volop kansen voor het gebouwde erfgoed buiten de grote
steden.
Lees verder:
Stadsherstel Pamflet pagina 7 en 8
FIM-manifest aanbeveling 7 en Toelichting FIM-Manifest punt 2

Verduurzaming & circulariteit
Onze doelstelling is 40% CO2-reductie in 2030 voor monumenten, oplopend naar 60% C02-reductie in 2040.
Daarvoor heeft de sector de Routekaart Verduurzaming Monumenten ontwikkeld. Help ons de uitvoering
van deze afspraken mogelĳk te maken door de regelgeving aan te passen, zodat verduurzaming voor de
120.000 rĳks-, provinciale en gemeentelĳke monumenten in Nederland en collectieve energieopwekking
en -distributie mogelĳk wordt. Investeer daarnaast in toegepast onderzoek door kennisinstituten en
marktpartĳen om passende verduurzamingstechnieken te ontwikkelen voor grootschalige toepassing in
monumenten: kan het in een monument, dan kan het bĳ alle gebouwen.
Zet erfgoed en landschappelĳke waarden in bĳ de concrete uitwerking van Regionale Energie Strategieën
(RES) en betrek bewoners hierbĳ om participatie en draagvlak voor de ruimtelĳke gevolgen van de
energietransitie te verhogen.
Lees verder:
FIM-manifest aanbeveling 8 en Toelichting FIM-Manifest punt 2
Stadsherstel Pamflet pagina 9 en pagina 10
Manifest ‘Betere Kwaliteitsketen’ pagina 3.
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Klimaatadaptatie & verdroging
Gebouwde en groene monumenten hebben in toenemende mate te lĳden onder de gevolgen van
klimaatverandering, zoals verdroging, verzilting, bodemverzakking, extreme wateroverlast en
stormschade. Dit speelt zowel in steden als in landelĳk gebied. Stimuleer de gebiedsgerichte inzet van
cultuurhistorische structuren om bodemdaling, verdroging en wateroverlast tegen te gaan. Nu al worden
oude watermolenlandschappen, beekdalen en sprengsystemen op landgoederenzones of gedempte
singels en grachten in historische steden ingezet om onze leefomgeving klimaatadaptief in te richten. Het
is noodzakelĳk dat deze kennis op veel grotere schaal wordt toegepast. Investeer daarom in voortzetting
van de Erfgoed Deal en in een intensivering van het budget van dit programma.
Lees verder:
FIM-manifest aanbeveling 6 en Toelichting FIM-Manifest punt 3
Stadsherstel Pamflet p. 12
Manifest ‘Betere Kwaliteitsketen’ p.3.

Opleiden en ambachten
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Willen wĳ de uitstroom van oudere vakmensen en restauratiespecialisten tĳdig opvangen, dan zĳn er in
Nederland jaarlĳks 500 nieuwe (erfgoed)ambachtslieden nodig. De bevolking wordt ouder en het aandeel
jongeren neemt af. Daarbĳ zĳn restauratieopleidingen bĳ ROC’s verdwenen. Help ons de arbeidsparticipatie
van jongeren, ouderen, vrouwen, migranten en vluchtelingen te bevorderen door een duurzaam systeem
van opleidingen en kwaliteitsrichtlĳnen in stand te houden.
Lees verder:
FIM-manifest aanbeveling 3 en Toelichting FIM-Manifest punt 1
Stadsherstel Pamflet pagina 6
Manifest ‘Betere Kwaliteitsketen’ pagina 3 en aanbeveling 6
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Goed onderhoud is de basis
Wĳ kunnen onze monumenten in goede staat houden als de bestaande financiële basisinfrastructuur van
overheden van subsidies en leningen voor instandhouding, restauratie en herbestemming gehandhaafd
blĳft. Extra geld is nodig voor zeer grote monumenten en verduurzaming van monumenten. Verruim het
budget van de SIM om alle aanvragen te kunnen honoreren en maak een regeling voor de zeer grote
‘kanjermonumenten’ waarmee langlopende onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan dit erfgoed
wordt gesteund. Ondersteun het belang van de tienduizenden vrĳwilligers die zich inzetten voor ons
cultureel erfgoed door hen via het FARO-programma te faciliteren in hun specifieke behoefte aan kennis en
kunde op het gebied van juridische en financiële zaken.
Lees verder:
FIM-manifest aanbeveling 1, 5 & 9 en Toelichting FIM-Manifest punt 1 + punt 4
Stadsherstel Pamflet pagina’s 11-12
Manifest ‘Betere Kwaliteitsketen’ pagina 2 en aanbeveling 4 & 7
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