
Afwijzing  Groene   BRIM   voor  25   Groenmonumenten   Regelrechte    Ramp!  

GROEN ONDERHOUD DULDT GEEN UITSTEL! 

Waarom een ramp? Groen groeit door. Dat ligt anders dan bij gebouwen, waar een jaar uitstel van 

onderhoud aan gebouwen niet tot direct verval zal leiden. 

Ons groene cultureel erfgoed kan echter geen jaartje zonder intensief onderhoud. Deze honderden 

hectaren opengestelde natuur en cultuur, waar veel toeristen en omwonenden dagelijks van genieten, 

zullen snel en zichtbaar aftakelen. Dit gaat ook ten kosten van de biodiversiteit, deze 

groenmonumenten zijn de parels in de Groene Hoofdstructuur van Nederland. Groenmonumenten 

waaronder Landgoederen en Buitenplaatsen hebben een grote culturele betekenis voor de regio. 

Het zal niet lang duren voordat deze groene monumenten bij de overheid moeten aankloppen voor 

veel grotere subsidiebedragen voor achterstallig onderhoud of zelfs renovatie. Het is bovendien voor 

het eerst sinds de jaren ’80 (Via PHB en later BRIM/SIM), dat er een einde komt aan structurele 

ondersteuning. Dat mag toch niet gebeuren! Dit is het paard achter de wagen spannen. 

Arbeidsplaatsen 

De subsidie wordt voor 80% besteed aan arbeid, die via de eigen bijdrage nog wordt verdubbeld (en 

deels via BTW en sociale lasten weer terugvloeit). Het geld wordt ingezet voor professionals en 

begeleiding van personen met een sociale beperking, re-integratie en ondersteuning van honderden 

vrijwilligers. Groen biedt een bewezen gezonde werkomgeving. Ook de werkgelegenheid en sociale 

integratie vaart hier dus wel bij! 

Waar gaat het om? 

Door een –arbitraire- subsidiesystematiek vangen met name de (middel)grote landgoederen en 

buitenplaatsen bot. Gelukkig is de overheid zich hiervan bewust en is bezig met aanpassing van het 

systeem. Voor deze 25 groenmonumenten komt die aanpassing echter te laat. 

Om hoeveel geld gaat het? 

In totaal is voor een subsidiebedrag van ongeveer 3.5 miljoen afgewezen.  

Ons voorstel 

Het benodigde bedrag is naar verwachting uit de onderbesteding van de Brim toekenningen 2008 

(2009-2014) en 2009 (2010-2015) (deze bedragen vallen vrij omdat ze gedurende deze periode niet zijn 

benut). Vraag de minister deze vrijvallende gelden hiervoor aan te wenden. 

Namens vijf getroffen groenmonumenten, 

Zuylestein, 24 november 2016 
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