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BELEIDS- en ACTIVITEITENPLAN 20XX -20XY 
 

Stichting Interieurs in XXX 
 

 

INVENTARISATIE WAARDEVOLLE HISTORISCHE INTERIEURS IN XX 

 

Inleiding 
Van veel beschermde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en niet geïnventariseerde 
gebouwen is onbekend of er waardevolle historische interieurs en/of interieuronderdelen aanwezig 
zijn, waardoor gelijktijdig ook de cultuurhistorische waarden en de uniciteit ervan niet kunnen worden 
vastgesteld. Waar van de ‘grote’ monumentale gebouwen zoals raadhuizen, landhuizen en kerken vaak 
al wel enige kennis van de interieurs beschikbaar is, geldt dit niet voor de woonhuizen en de 
boerderijen, waar vrijwel ieder inzicht over de aanwezige interieurs ontbreekt. Om in deze omissie te 
voorzien, is de Stichting Interieurs in XX (SIiXX) opgericht.  
 
De SIiXX 
De SIiXX kent als primaire statutaire doel het bevorderen van bewustzijn van de waarde van 
(historische) interieurs en het kweken van belangstelling hiervoor, zodat keuzen in behoud en beheer 
verantwoord gemaakt kunnen worden.  Zij wil dit realiseren door een provincie/ gemeente-dekkende 
inventarisatie uit te voeren naar waardevolle historische interieurs in XX, toegespitst op woonhuizen 
en boerderijen. 
Uitgangspunt bij het opzetten van deze inventarisatie is: “onbekend maakt onbemind”. Dit laatste 
heeft in talloze situaties geleid tot de teloorgang van waardevolle en soms ook unieke historische 
interieurs. Het motto van ons project is dan ook: “behoud door kennis”. Als niet bekend is of interieurs 
of onderdelen ervan waardevol of belangrijk zijn, dan ligt het behoud ervan voor menigeen immers 
niet voor de hand.  
 
De structuur van de stichting is ingericht op een effectieve operationalisering van de hoofdactiviteiten. 
Dat betekent dat er sprake is van een slagvaardig, compact bestuur met een netwerk in het 
bestuurlijke, museale en culturele veld. Dit bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door een Raad van 
Advies waarin deskundigen zitting hebben. Een coördinator is door het bestuur belast met acquisitie 
en uitvoering. De coördinatie onderhoudt het contact met de samenwerkingspartners in concrete 
projecten en stuurt de uitvoering aan. 
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Bestuur SIiXX: 

AA (voorzitter) 

BB (secretaris) 

CC (penningmeester) 

DD (bestuurslid) 

 
Raad van Advies: 

EE (voorzitter) 

FF 

GG 

HH 

 
Projectcoördinator: 

II 

 
Databeheer: 

JJ 

 
Inventarisatie van Provincie YY/ Gemeente XX 
Op basis van ervaringsgegevens mag worden aangenomen dat voor wat betreft de gehele provincie/ 
gemeente XXX panden in het onderzoek zullen worden betrokken. Zie daartoe de tabel op de volgende 
pagina, waarin per gemeente de onderzoeksopgave is geraamd. 
Dit aantal te inventariseren panden is gebaseerd op indicatieve lijsten van panden, (woonhuizen en 
boerderijen) opgebouwd uit het aantal rijksmonumenten, de gemeentelijke monumenten, de panden 
opgenomen in de landelijke MIP-inventarisatie (Jonge Monumenten) en de panden aangereikt door 
de lokale historische verenigingen/ deskundigen. 
 

gemeente raming te inventariseren 

interieurs 

AA € a 

BB € b 

CC € c 

DD € d 

enz. € e 

TOTAAL € a+b+c+d+e 
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Resultaten 
De gehele inventarisatie en de daaruit voortvloeiende conclusies zullen leiden tot de publicatie van 
lokale, regionale en landelijke artikelen, tot het opstellen van presentaties en het uitgeven van een 
verdiepende eindpublicatie over interieurs in YY/ XX. Deze laatste zal worden gepresenteerd op een 
symposium in het jaar 20XX. 
 
Hiermee draagt de stichting in belangrijke mate bij aan het ontsluiten van kennis over het XX interieur 
en daarmee aan een grotere bewustwording op het gebied van interieurs,  zowel bij professionals als 
bij het brede publiek. Hiermee komt voor de eigenaar/ bewoner, de lokale erfgoedvereniging, de 
gemeente en de provincie een handzaam beleidsinstrument beschikbaar voor de verantwoorde 
omgang met waardevolle interieurs. 
 
Draagvlak 
Het belang van de doelstelling van onze stichting wordt door de provincie YY onderschreven en leidde 
ertoe dat ze ons een vierjarige subsidie heeft toegekend om te bevorderen dat we onze 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze subsidie is door ons onder meer ingezet ten behoeve van de 
opstartkosten en de organisatiekosten. Het laat zich echter raden dat met de onvermijdelijk 
arbeidsintensieve aanpak van de inventarisatie en waardestelling van panden, die immers alle moeten 
worden bezocht en geïnventariseerd, aanzienlijke kosten zijn gemoeid. We hebben daartoe een voor 
alle betrokken partijen redelijk en haalbaar geachte bijdrage in de dekking van de kosten van het 
project opgesteld.  
In beeld daarbij zijn financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en lokale, regionale en 
landelijke fondsen. Daarnaast leveren diverse instellingen en organisaties zeer forse directe of 
indirecte bijdragen in PM door menskracht en kennis beschikbaar stellen. Het betreffen hier AA, BB, 
en CC. 
 
Projectkosten 
Het uiteindelijk ingeschatte aantal panden is vervolgens gerelateerd aan de geconstateerde kosten per 
pand, op basis van de pilot in ZZ. Alsdan komen de totale uitvoeringskosten van ons project op een 
bedrag van € aaa,bbb,- 
 
Deze kosten laten zich verklaren door een veelheid aan werkzaamheden: het opstellen van de lijst met 
te inventariseren panden, overleg met de gemeente, mailingen van de eigenaar/ bewoner, 
informatieavonden voor de uitgenodigde bewoners, het benaderen van de individuele 
eigenaren/bewoners, het maken van afspraken voor de pandbezoeken, de feitelijke inventarisatie van 
de panden (het fotografisch en tekstueel vastleggen van de aangetroffen interieurwaarden), het 
verwerken van de verzamelde informatie (digitaal), het databeheer, het opstellen van de kengetallen, 
het waarderen van de aangetroffen interieurwaarden en het redigeren en presenteren van de 
rapportages en publicaties. 
 
De bijdrage van AA/BB/CC bestaat als gezegd uit het beschikbaar stellen van menskracht, die we in de 
hieronder percentueel toegerekende kosten hebben gekapitaliseerd. Voor de hierna volgende 
begrotingsoverzichten hebben we deze - voor de overzichtelijkheid - buiten beschouwing gelaten.  
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Dit leidt, op basis van de ingeschatte 1234 te inventariseren panden, in grote lijnen tot de volgende 
begroting voor de totale inventarisatie van interieurs in YY/ZZ: 
 

Organisatie € AA 

Methodiek € BB 

Inventarisatie € CC 

Onvoorzien € DD 

 _________ 

Totaal € AA/BB/CC/DD 

 
Financiering 
Daarmee is de voortgang van ons project stevig verankerd, maar tegelijkertijd ligt daar ook het 
vraagstuk van de (externe) financiering van dit project. De gemeentelijke financiële spankracht is, zoals 
bekend, namelijk zeker niet toereikend om alle kosten van een dergelijke omvangrijke inventarisatie 
te dragen. Wij achten het haalbaar om aan de deelnemende gemeenten te vragen 33 % van de kosten 
te willen bijdragen. Dat betekent dat 66% van de kosten gedekt moet worden door derden. 
Deze grote opgave achten wij haalbaar om de volgende redenen. In de afgelopen maanden hebben 
wij mogen constateren dat het doel dat wij voorstaan, de gekozen werkwijze en de ervaringen uit de 
pilot zz niet alleen binnen YY, maar zeker ook landelijk, veel waardering ondervinden.  
 
Bij de afweging aan de hand van onze ervaringen in ZZ en de mogelijkheden die we zien voor een, zoals 
gesteld, redelijke en haalbare toedeling van de kosten, hebben we het volgende uitgangspunt gekozen 
voor de totale kosten die nog moeten worden gedekt buiten de bijdrage in mensuren van AA/BB/CC 
die zijn geraamd op een derde van de totaalkosten.  
 
 Gemeenten (ca. 33 %) : € …… 

 Fondsen (ca. 33 %) : € …… 
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Voor de gemeente XX is de begroting voor de inventarisatie (exclusief de PM bijdragen) voor 1234 
objecten als volgt: 
 

Organisatie € …… 

Methodiek € …… 

Inventarisatie € …… 

Onvoorzien € …… 

 _________ 

Totaal € …… 

 
De beoogde dekking hiervoor is:  

 

Gemeente XX €  ….. 

Stichting XX 1 €  ….. 

Fonds XX 2 €  ….. 

Stichting XX 3 € …… 

 _________ 

Totaal € …… 

 


