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Werken aan de toekomst van bedreigd waardevol 
cultureel erfgoed in Drenthe 
 
 

Beleidsprogramma van Stichting Drents Monument voor de 
jaren 2019 – 2023 
 
 
 
Stichting Drents Monument stelt zich ten doel in de provincie Drenthe aanwezige 
cultuurhistorisch waardevolle onroerende objecten als boerderijen, woonhuizen, 
gebouwen van ambacht, industrie en handel, voormalige publieke gebouwen en 
bouwsels van historische betekenis met bijbehorende terreinen, tuinen en erven voor 
verval en ondergang te behoeden en een nieuwe zinvolle functie te geven.  
 
SDM tracht haar doel te bereiken door : 

a) Eigenaren van monumentale objecten te adviseren, zo mogelijk hulp te bieden in 
gevallen waarin het voortbestaan van waardevolle objecten worden bedreigd, en 
bij te staan in ontwikkeling van plannen voor onderhoud, noodzakelijke 
restauratie en het vinden van een passende bestemming; 

b) het zo nodig in bezit en beheer aanvaarden van monumentale objecten teneinde 
beheer, restauratie en herbestemming mogelijk te maken; 

c) het daarna overdragen van in beheer genomen monumenten aan derden die de 
herbestemming van het gerestaureerde kunnen waarborgen; 

d) klankbord en adviseur zijn van overheden die zich in willen zetten voor behoud 
van waardevolle monumenten in hun domein; 

e) belangstelling voor monumenten te wekken of te verdiepen door middel van 
voorlichting en educatieve zorg; 

f) zo mogelijk monumenten open te laten stellen voor publiek. 
 
De werkwijze van SDM kenmerkt zich door: 

• oplossingsgericht en creatief meedenken over het in stand houden van bedreigde 
monumenten met eigenaar, gemeente en provincie; 

• flexibiliteit en onafhankelijkheid; 
• het openstaan voor het aangaan van privaatrechtelijke  overeenkomsten; 
• constructieve samenwerking met in Drenthe actieve erfgoedpartijen; 
• lage kosten, want werkend op basis van vrijwilligheid. 



 
Organisatie 
SDM heeft een slagvaardig stichtingsbestuur van 5 vrijwillige bestuursleden, werkt met 
deskundige vrijwilligers, die als projectleider optreden, en heeft bescheiden secretariële 
ondersteuning van een professioneel secretariaatsbureau. De stichting heeft ANBI-
status. Waar nodig worden externe deskundigen/adviseurs ingeschakeld, waartoe  zo 
mogelijk subsidies en donaties worden geworven. 
 
 
Ambities voor de komende jaren 

• zichtbaarheid en vindbaarheid verhogen voor eigenaren van bedreigde objecten 
die zelf hun weg onvoldoende weten te vinden om het object van de ondergang te 
behoeden en er herbestemming voor te vinden; 

• het actief op zoek zijn naar bedreigde objecten met onduidelijke 
toekomstmogelijkheden en de laagdrempelige steun van SDM aanbieden aan de 
eigenaren van deze objecten; 

• het indien nodig in overleg met eigenaren, maatschappelijke organisaties en 
overheden scheppen van bestuurlijke structuren die de zorg voor bedreigde 
monumenten kunnen waarborgen; 

• het met collega-erfgoedorganisaties scheppen van een nieuwe erfgoedberaad 
waarin kennis en expertise over beheer, restauratie en herbestemming van 
cultureel erfgoed kunnen worden gedeeld en uitgebouwd; 

• een actief klankbord zijn en blijven voor gemeenten en provincie in Drenthe. 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2019. 
 
L. Dijkema, voorzitter    E. Hidding, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 


