Uitnodiging aan de leden van Bewoond Bewaard
Oproep voor een extra ledenvergadering op donderdagmiddag 23 augustus 2018
Geachte leden van Bewoond Bewaard,
Hierbij nodigen we u uit voor een ledenraadpleging op donderdagmiddag 23
augustus a.s. op landgoed “Eyckenstein” ( www.eyckenstein.nl ) in
Maartensdijk in de provincie Utrecht met als belangrijkste onderwerp de
kamerbrief “Erfgoed Telt’ ( bijlage 1 ). In die brief maakt de Minister van OCW
bekend, dat ze voornemens is om aan de 2e Kamer voor te stellen om de fiscale
aftrek van onderhoudskosten van rijksmonumenten af te schaffen en daarvoor in
de plaats een subsidieregeling vast te stellen.
Het voorstel van de Minister van OCW wordt – voor zover nu valt te overzien –
behandeld in een openbaar Kamerdebat, dat gepland is op dinsdag 11 september
2018. U kunt dat debat bijwonen op de publieke tribune. Leden van de Tweede
Kamer hebben intussen 77 schriftelijke vragen ( bijlage 2 ) gesteld aan de
Minister, die volgens de planning uiterlijk op 17 augustus beantwoord dienen te
zijn. Naast het document “Erfgoed Telt” vormt de beantwoording van die
vragen de basis voor onze gedachtewisseling. Op de ALV in Hoorn op zaterdag
28 april jl. is als standpunt van onze Vereniging uitgedragen, dat we blijven
strijden voor het behoud van de fiscale aftrek van onderhoudskosten van
rijksmonumenten. Toen was evenwel het voornemen van de Minister van OCW
nog niet officieel naar buiten gebracht.
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We houden er rekening mee, dat, - naast de beantwoording van de schriftelijke
vragen – op 17 augustus a.s. ook het nieuwe subsidiekader aan de leden van de
2e Kamer kenbaar wordt gemaakt. Wij zijn van mening, dat – hoewel wij om
meerdere redenen voorkeur blijven geven aan fiscale aftrek – ook de nieuwe
subsidieregeling zo passend en bruikbaar als mogelijk voor onze leden dient te
worden opgezet. Enerzijds willen we het 1e uitgangspunt zeker nog niet loslaten
maar anderzijds willen we ons – met alle mogelijke democratische middelen beijveren voor een zo gunstige mogelijke vormgeving van de nieuwe regeling.
Graag willen we een gedachtewisseling met onze leden op dit punt. We vragen
van u om alle relevante documenten door te nemen en zoveel als mogelijk
vanuit uw eigen situatie voorbeelden aan te dragen, die knellend genoeg zijn om
aan de Minister van OCW en aan leden van de 2e Kamer voor te leggen. Ook
cijfervoorbeelden zijn bijzonder welkom ; het is ons bekend, dat kamer-fracties
als uitgangspunt voor de beoordeling van nut en noodzaak van de nieuwe
regeling in het bijzonder twee maatstaven hanteren : a. gaan eigenaren/bewoners
van rijksmonumenten er financieel niet op achteruit met de nieuwe
subsidieregeling ? b. wordt de subsidieaanvraag gemakkelijker voor de
eigenaar/bewoner in vergelijking met het verzoek om fiscale aftrek ?
U helpt ons als bestuur zeer, indien u tevoren uw eventuele vragen of
voorbeelden mailt naar : bestuur@bewoondbewaard.nl ; uiteraard is de
voorzitter – Eduard Haaksman - beschikbaar voor telefonisch overleg, indien u
dat wenst : M : 06 – 51062614 ;
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We worden ontvangen in de oranjerie van de tuinderij van Eyckenstein. Het
adres daarvan is : Dorpsweg 264 Achter, 3738 CN Maartensdijk.
De indeling van de middag is als volgt :
• 13.30 uur

ontvangst in de oranjerie met koffie, thee, etc. ;

• 14.00 uur

introductie Landgoed Eyckenstein

• 14.15 uur

ledenvergadering met koffie en thee ;

• 16.00 uur

rondloop tuinderij o.l.v. Luuk Schouten
http://www.landgoedgroenten.nl/wp/

Parkeren kan aan de Gezichtslaan ( inrijden vanaf de Dorpsweg ter hoogte van
nr. 193 – tegenover de entree Landgoed Eyckenstein ) en dan een paar minuten
lopen naar de tuinderij aan de westzijde van de weide voor het hoofdgebouw
van Eyckenstein.
We stellen het op prijs, indien u zich uiterlijk 20 augustus 2018 aanmeldt voor
de ledenvergadering via : secretaris@bewoondbewaard.nl
Met vriendelijke groet,
Wijnie J. Nieboer – van den Berg
( secretaris )
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