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From: jan jonker roelants <jan@jonkerroelants.nl>
Sent:
Wednesday, September 28, 2016 10:21:04 AM
To:
Lobik A.M. (Annemieke)
Cc:
Subject: Fw: afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten

Geachte mevrouw Lobik,
de aangekondigde afschaffing van de fiscale regeling voor Rijksmonumenten is een rechtstreekse aantasting van het nationaal
cultuurbezit.
Met de instandhouding van Rijksmonumenten leveren particulieren en verenigingen een letterlijk in het oog springende bijdrage
aan de beleving van de stedelijke en landelijke omgeving. Zelf ben ik eigenaar van een klein Rijksmonument ‘’het Munnikenhof’’ ,
in Grijpskerke. Het was een bouwval toen wij het kochten. In de bijlage het huidige aanzicht. Het huis is gezichtsbepalend voor de
omgeving. Op de Open Dag ontvingen wij meer dan 300 bezoekers en tijdens de enkele weken latere ‘’ kunst en cultuur route’’
declameerden 8 dichters voor een tiental bezoekersgroepen. Rijksmonumenten hebben een positieve invloed op toerisme,
werkgelegenheid en lokale economie.
Zij zijn per definitie onderhoudsintensief hetgeen relatief hoge lasten meebrengt voor de eigenaar. De aangekondigde afschaffing
van de fiscale aftrek van onderhoudskosten miskent het grote maatschappelijke belang van de bijdrage van particulieren aan het
behoud van het culturele erfgoed. De vrees is gewettigd dat de staat van Rijksmonumenten eronder zal lijden.
Ik zal het zeer op prijs stellen indien u dit onderwerp wilt agenderen voor de eerstkomende vergadering van uw commissie.
Met vriendelijke groet.
J.J.Jonker Roelants
Ps graag laat ik aan u over of u deze e-mail verder wilt leiden naar de in aanmerking komende commissies.

