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Inbreng Nationaal Restauratiefonds ten behoeve van coalitieonderhandelingen Zeeland 
 
Geachte heer Verhulst, 
 

Als informateur spreekt u de komende periode met verschillende fracties over een nieuw 

coalitieakkoord in de provincie Zeeland. Graag brengt het Restauratiefonds het belang van effectief 

erfgoedbeleid in Zeeland onder uw aandacht. Omdat de impact van investeren in monumenten op de 

provincie groot is, zet het Restauratiefonds voor de komende periode graag verder in op behoud, 

herbestemming en verduurzaming van erfgoed in Zeeland. 

De afgelopen periode heeft de provincie Zeeland samen met het Restauratiefonds met name ingezet 

op behoud en versterking van monumenten. Zowel vanuit het Cultuurfonds voor Monumenten 

Zeeland als op basis van individuele projecten hebben wij bijgedragen aan de belangrijke opgave om 

erfgoed in Zeeland in stand te houden voor toekomstige generaties.  

Voor de komende periode zien wij kansen om erfgoedbeleid in Zeeland verder te ontwikkelen. Daarbij 

gaat het niet alleen om behoud van erfgoed, maar ook om urgente vraagstukken als herbestemming 

en verduurzaming. Het Restauratiefonds staat daarbij voor het principe van ‘lenen waar kan, 

subsidiëren waar moet’ door verstrekking van laagrentende leningen uit een revolverend fonds.  Dit is 

een duurzame investeringsstrategie waarbij het uitgeleende geld weer terugvloeit in het fonds en 

opnieuw verstrekt kan worden aan een volgend project. U realiseert dus meer impact met dezelfde 

euro. Het Cultuurfonds voor Monumenten Zeeland is daarvan een goed voorbeeld 

Benutten van kansen ten aanzien van erfgoedbeleid in Zeeland  

Zeeland is een provincie met veel toerisme. Een belangrijke bijdrage hieraan leveren de 

beeldbepalende monumenten en het erfgoed dat de provincie rijk is. Samen met de provincie zien wij 

voor de komende periode kansen om aan de hand van nieuwe financieringsvormen bij te dragen aan 

het behoud van het historische en karakteristieke beeld van de provincie Zeeland door herbestemming 

van monumenten en erfgoed. Tevens spreken wij steeds meer eigenaren die hun monument willen 

verduurzamen. Door verduurzaming van erfgoed te stimuleren, levert de provincie een belangrijke 

bijdrage aan een duurzaam en toekomstbestendig  Zeeland. 

Concreet vragen wij u om in het coalitieakkoord in te zetten op een breed erfgoedbeleid, waarbij ruimte 

is voor verduurzaming, herbestemming en behoud van erfgoed in samenwerking met landelijke partijen 

zoals het Restauratiefonds. Op deze manier zorgen wij samen voor een kwalitatief en 

toekomstbestendig erfgoedbeleid in Zeeland. Mooie voorbeelden zijn de herbestemming van de 

Zeevaartschool in Vlissingen en Slot Oostende in Goes. Beide geven goed de resultaten uit de 

afgelopen periode weer en vormen wat ons betreft een opmaat voor een vruchtbaar erfgoedbeleid in 
Zeeland. 

Het Restauratiefonds gaat graag met u in gesprek om de financiële paragraaf van het erfgoedbeleid in 

Zeeland verder vorm te geven. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan vernemen wij dat 

graag. 

Met vriendelijke groet,  

 

-   

Directeur-bestuurder Restauratiefonds 




