ERFGOEDPLATFORM

Overzicht problemen erfgoedsector door coronacrisis
De Erfgoedsector kampt vanwege de gevolgen van en de maatregelen rondom het coronavirus met het
volgende:

1. Exploitatie: Er is sprake van exploitatieverlies
a. Door verlies van bezoekers;
b. Door verlies van huurders;
c. Door uitval van personeel en vrijwilligers;
d. Door het moeten laten gaan van Zzp’ers.
2. Krediet: Er is op korte termijn een gemakkelijk te verkrijgen krediet nodig (mogelijk
via het NRF)
a. Ter compensatie van exploitatieverlies (ook voor de kleinere stichtingen);
b. Om verhuurders de huurders de kans te geven er weer bovenop te krabbelen;
c. Om Zzp’ers te kunnen doorbetalen (bijvoorbeeld m.b.t. het maken van
subsidieaanvragen/inspecties);
d. Om onderhoudssubsidie te kunnen matchen met Subsidie Instandhouding
Monumenten;
e. Belangrijk is dat het aanvragen een korte, eenvoudige procedure betreft;
f. Mogelijk kan in tweede instantie een deel van het krediet worden omgezet in
compensatie;
g. Mogelijk kunnen rentes en aflossingen door het NRF opgeschort worden.

3. Subsidies: Er is op korte termijn duidelijkheid nodig over aanvragen van subsidie en
rapportages
a. Helderheid omtrent het aanvragen van Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM):
uitvallen experts zoals architecten en inspecteurs:
1. Verplaatsen van uiterste datum van indiening;
2. Mogelijkheid tot indienen incomplete aanvraag en aanvraag uitstel voor
ontbrekend onderdeel;
b. Helderheid rondom behoud subsidies bij doorschuiven project naar volgende
maand(en) of jaar;
c. Helderheid rondom het indienen van onvolledige rapportages;
d. Helderheid rondom het uitstellen van rapportage wegens uitstel van het project;
e. Helderheid rondom aanvragen compensatie inkomstenverlies;
f. Het opschorten van de invoering van de Omgevingswet zal nodig zijn.

4. Communicatie: Er is op korte termijn een bijdrage nodig ten behoeve van de
(onderlinge) communicatie
a. Voor het produceren van een Factsheet voor hulp bij gevolgen van coronavirus;
b. Voor het produceren van updates over wijzigingen van regelingen en oplossingen
(‘best-practices’);
c. Ten behoeve van ondersteuning bij digitale onderlinge communicatie (‘digicheques’).

5. Vergunningen: Oog hebben voor risico's rondom het vergunningentraject voor erfgoed.
a. Er kunnen geen huisbezoeken/inspecties van interieurs plaatsvinden. Deze zijn van
belang zijn bij de beoordeling op erfgoed aspecten in het vergunningentraject;
b. Datzelfde geldt voor toezicht en handhaving daar waar het erfgoed betreft.

6. Monitoring: op middellange termijn monitoren van achterstanden restauratiesector en
alsnog probleemgevallen
a. Restauratiesector start met achterstand na hervatting werkzaamheden;
b. Mogelijke overleveraars van crisis kunnen alsnog omvallen door slechte aansluiting
bij hoogconjunctuur;
c. Erfgoedbeheerders zijn niet gewend om vuile was buiten te hangen - actieve
monitoring is van belang.

•
•

Bovenstaande punten zijn tot stand gekomen door de input van de FIM en Kunsten ’92 te
combineren.
Cijfers worden op deze kort termijn bijna niet genoemd. Toch heeft een aantal
erfgoedprofessionals de cijfers doorgerekend, zie bijgevoegde inventarisatie van Het
Behouden Huis. Wij stellen voor om op korte termijn met collega’s uit het veld de
cijfermatige gegevens inzichtelijk krijgen, waarbij ook RCE en NRF een bijdrage leveren aan
de totstandkoming van een werkbaar rekenmodel. Los daarvan is het belangrijk te benoemen
dat ook de kleine organisaties op een zo kort mogelijk termijn de beschikking moeten hebben
tot noodkapitaal.

