Aan:
De leden van de Commissie Financiën en de Commissie OCW
van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Venlo, 7 Oktober 2016

Geachte Commissieleden,
Via de media namen we kennis van de voorgenomen wijziging van de Wet ‘fiscale maatregelen
rijksmonumenten en scholing’ van 2001. Kortweg komt het erop neer dat het budget van 57 miljoen
per jaar voor fiscale aftrek van onderhoudskosten ten behoeve van rijksmonumenten wordt
teruggebracht naar 32 miljoen per jaar.
Als redenen worden aangegeven dat:
-

de overheid wil af van open-einde-financieringen,
de huidige regeling biedt te weinig sturingsmogelijkheden,
de regeldruk en de uitvoeringskosten van deze regeling voor de belastingdienst dienen te
worden beperkt.

Deze punten lijken alleszins redelijk en wij begrijpen volledig dat het zinvol is daar iets aan te doen.
Echter voor geen van deze punten is de bezuiniging van 25 miljoen(bijna de helft van het totale
budget) voorwaardelijk. Alle drie genoemde punten zijn realiseerbaar bij een gelijkblijvend budget
van 57 miljoen per jaar.
In een globaliserende wereld wordt het steeds belangrijker voor burgers, dat ze leven in een voor
hen herkenbare wereld met een eigen identiteit, die herinnert aan onze eigen traditie.
Materieel erfgoed draagt daar in hoge mate toe bij.
Bovendien blijkt de aanwezigheid van dit erfgoed een positief effect te hebben op de waarde van
omliggend vastgoed en de aantrekkelijkheid van stad en landschap te verhogen voor bewoners,
toeristen en mensen, die zich er willen vestigen.
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Omdat de regeling betrekking heeft op rijksmonumenten gaat het hierbij om de ‘toppers’ onder onze
monumenten. Het is ondoenlijk voor een overheid om het behoud en de herbestemming van deze
monumenten volledig zelf te bekostigen. De inzet van particuliere middelen hierbij is onontbeerlijk.
Het zou de overheid dan ook sieren als ze haar verantwoordelijkheid neemt voor erfgoed dat ze zelf
de rijksmonumentale status heeft toegekend en particulieren, die zich inzetten voor behoud hiervan,
met een gelijk budget als in het verleden tegemoet komt.
Wij dringen er dan ook met klem bij u op aan de bestaande regeling zodanig aan te passen dat aan de
hiervoor genoemde problemen wordt tegemoet gekomen, maar dat het budget gelijk blijft aan dat
van de afgelopen jaren nl. 57 miljoen per jaar.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo

W.R. Vroom

Voorzitter
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De volgende organisaties ondersteunen het schrijven van de Stichting Erfgoed Venlo
d.d. 7 oktober 2016 aan de Commissies Financiën en OCW van de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal inzake de voorgenomen wijziging van de Wet ‘fiscale maatregelen rijksmonumenten
en scholing’ van 2001.

