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Betreft: Vier adviezen aanwijzing professionele organisaties voor
monumentenbehoud

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Op 13 september 2021 heeft u de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over
vijf aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor
monumentenbehoud (POM). Het betrof de aanvragen van:
1.
2.
3.
4.

Stichting Monumenten Bezit
Stichting tot Instandhouding der Goederen en Rechten van het Huis Bergh
Stichting Nyenrode
Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch
Genootschap Natura Artis Magistra
5. Heilig Land Stichting
Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch
Genootschap Natura Artis Magistra heeft op 21 december 2021 laten weten haar
aanvraag in te trekken.
De raad heeft de aanvragen getoetst aan de vijf beoordelingscriteria als bedoeld in
artikel 31 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) en heeft
daarbij gehandeld in overeenstemming met de ‘Werkwijze Raad voor Cultuur
inzake advisering POM’ van 25 augustus 2016. Ook heeft de raad getoetst of
aanvragers hebben aangetoond dat instandhouding van monumenten een
hoofdactiviteit van de organisatie is.
Bijgaand treft u de adviezen van de raad aan. De raad heeft zijn adviezen
gebaseerd op de bij uw adviesverzoek verstrekte gegevens en de toelichtingen van
de aanvragers.
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De aanvragers hebben zichtbaar veel tijd en moeite in hun aanvragen gestoken en
de raad spreekt zijn waardering uit over de getoonde ambitie en inzet.
De raad geeft een positief advies over de aanvragen van Stichting Monumenten
Bezit en Stichting tot Instandhouding der Goederen en Rechten van het Huis
Bergh. Laatstgenoemde diende eerder aanvragen in en heeft zich dusdanig
positief ontwikkeld dat zij naar de mening van de raad nu voldoet aan de criteria
die de POM-status aan haar stelt.
Stichting Nyenrode en Heilig Land Stichting voldoen nog niet aan de criteria om
aangewezen te worden als POM en hebben geen positief advies gekregen.
De raad is vanzelfsprekend bereid tot een toelichting op de adviezen en ziet uw
reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Kristel Baele
Voorzitter

Jakob van der Waarden
Directeur
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Samenstelling commissie POM
Voorzitter
Jaap ’t Hart
Leden
Ido Esman
Natasja Hogen
Sanne de Koning
Marjolein Sanderman
Secretaris
Annet Pasveer
Ido Esman is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies over
Stichting Monumenten Bezit.
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