
Gebruik het begrotingsmodel voor uw aanvraag

Voor uw subsidieaanvraag voor een groen rijksmonument maakt 
u gebruik van het verplichte begrotingsmodel. In dit model zijn 
normbedragen voor materialen, materieel en uren al ingevuld.  
U hoeft alleen de frequentie en aantal eenheden toe te voegen. 
Het model berekent het totaal van de subsidieaanvraag,  
waardoor u een inschatting kunt maken van de subsidiehoogte.

Het gebruik van normbedragen voor groene monumenten 
vergroot de transparantie van de beoordeling van de subsidie
aanvragen. Omdat de normbedragen al ingevuld zijn in het 
begrotingsmodel, vereenvoudigt dit ook de aanvraag. U hoeft 
alleen nog de frequentie, het aantal eenheden en de planjaren  
toe te voegen.

Het begrotingsmodel en de Lijst met normbedragen is te vinden op  
www.cultureelerfgoed.nl/sim.

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn subsidiabel?

Niet alle voor de instandhouding noodzakelijke kosten kunnen  
op basis van de instandhoudingsregeling worden gesubsidieerd. 
Wel in aanmerking komen onderhoudswerkzaamheden aan de 
hoofdstructuur en aan de aantoonbare kernwaarden (hoofd
karakteristiek) van groene rijksmonumenten. Andere onderhouds 
en restauratiewerkzaamheden worden niet gesubsidieerd op basis 
van de regeling. Dat is eventueel wel mogelijk binnen een andere 
regeling, zoals een restauratiesubsidieregeling van een provincie.

Meer informatie over welke werkzaamheden subsidiabel zijn, 
vindt u in de Leidraad subsidiabele onderhoudskosten onder Stabu* 92 
Groene monumenten, Algemeen; bij diverse posten van Stabu 92 
en in het aanvraagformulier met de bijbehorende toelichting.
 *Stabu staat voor Standaardbestek voor de Burger- en Utiliteitsbouw

Informatieblad  
Instandhoudings
subsidie voor groene 
rijksmonumenten
Wanneer u instandhoudingssubsidie voor een groen rijksmonument 
ontvangt, bent u mogelijk verplicht om het onderhoud volgens 
uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. Vanaf 2017 geldt ook een 
uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk. Is uw subsidieaanvraag 
goedgekeurd, dan staat in de beschikkingsbrief of uw onder
houdswerk aan deze richtlijn moet voldoen.
De uitvoeringrichtlijn kan op onderdelen meer werkzaamheden 
beschrijven dan de Subsidieregeling instandhouding monumenten 
subsidiabel stelt. De Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten is 
altijd leidend bij het vaststellen van deze kosten.

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten


Waar moet u op letten bij uw aanvraag?

• Raadpleeg de Subsidieregeling instandhouding monumenten met de 
bijbehorende toelichting.

• In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staan de 
subsidiabele werkzaamheden die ook opgenomen zijn in het 
begrotingsmodel. Deze Leidraad is een bijlage bij de 
Subsidieregeling instandhouding monumenten.

• Lees voordat u het begrotingsmodel invult, de handleiding op 
het eerste tabblad.

• Raadpleeg de Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk en stem uw 
werkzaamheden hierop af. Lees de toelichting met pdf op  
www.cultureelerfgoed.nl/sim

• Bij een aanvraag voor onderhoud aan de kernwaarden is het 
aantonen van deze kernwaarden verplicht. In de Leidraad 
subsidiabele instandhoudingskosten vindt u per kernwaarde 
(prioriteit 1) hoe u dit kunt doen. Maak een overzicht van de 
kernwaarden in een apart (word)document. Per kernwaarde 
geeft u een argumentatie waaruit blijkt dat het om een 
kernwaarde gaat. U beargumenteert dit bijvoorbeeld aan de 
hand van een tuinhistorisch rapport of kopieën uit literatuur 
(relevante pagina’s en bronvermelding aangeven of meesturen). 
NB: vermelding van een element of structuur in de registerom
schrijving van de beschermde aanleg is niet doorslaggevend.

• Op www.cultureelerfgoed.nl/sim vindt u alle informatie die u 
nodig heeft voor uw aanvraag.

Sober en doelmatig onderhoud

Een belangrijk uitgangspunt is dat instandhouding sober en 
doelmatig dient te zijn. De normbedragen voor onderhoud aan 
groene monumenten gaan dan ook uit van ‘redelijke arbeidsduur’ 
en ‘redelijke materiaalkosten’.

Grondslag

De werkzaamheden genoemd in de Lijst met normbedragen en in het 
begrotingsmodel sluiten aan bij de Leidraad subsidiabele instandhou-
dingskosten. In de kolom Toelichting van de Lijst met normbedragen is 
aangegeven wat voor uitvoering van het werk de grondslag is 
geweest bij de totstandkoming van de norm.

Links en downloads

• Subsidieregeling instandhouding monumenten
• Uitvoeringsrichtlijn Hoveniers (URL 6010)
• Toelichting op de uitvoeringsrichtlijn
• Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
• Lijst met normbedragen
• Begrotingsmodel groen

2
—

Investeringssubsidie voor groene rijksmonumenten - RCE, 01-02-2021

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/subsidie-aangevraagd-en-wat-nu
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2020-08-29
https://www.stichtingerm.nl/doc/P013%20URL%206010%20versie%201.0%20def.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/uitvoeringsrichtlijn-hovenierswerk-historische-tuinen-en-parken
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/welke-kosten-zijn-subsidiabel
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/normbedragen-groene-rijksmonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden

