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Wat is de FIM?

De Federatie Instandhouding Monumenten 
is de collectieve belangenbehartiger 
van particuliere monumentenorganisaties 
in Nederland. 
De FIM komt op voor de landelijke 
belangen van gebouwde, archeologische, 
groene en mobiele monumenten.



Hoe werkt de FIM?

Deze belangenbehartiging doet de FIM 
richting nationale en provinciale overheden, 
via gerichte lobby naar politici en 
bestuurders, maar ook door contacten 
met collega-organisaties. De FIM informeert 
overheden over urgente kwesties, en brengt 
(ongevraagd) advies uit over lange termijn 
ontwikkelingen in de sector.



Wie zijn de leden van de FIM?

Het zijn de leden die misstanden signaleren, 
geconfronteerd worden met de praktische 
uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en 
wensen of noden hebben om hun taak naar 
behoren uit te kunnen oefenen.



FIM visiedocument overhandigd aan nieuwe 
minister OCW



FIM-visiedocument “Erfgoed in transitie”

• Het FIM visiedocument is via deze link te downloaden.

Uitdagingen voor erfgoedsector:
1. Kwaliteit van leven en leefomgeving
2. Participatiesamenleving
3. Culturele diversiteit
4. 12 Troefkaarten, waarvan 3 over varend erfgoed

http://www.fimnederland.nl/images/multisites/373/files/FIM_Erfgoed_in_transitie_low_res_website_versie.pdf


Erfgoed telt! 
Naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid

Wat werkt nu juist goed, 
en waar zijn
aanpassingen
noodzakelijk?



1. Energietransitie

•De afspraken uit het klimaatakkoord hebben 
voor erfgoed grote gevolgen: ook 
monumenten moeten verduurzamen en dat 
zal een extra opgave zijn voor eigenaren. 
Energietransitie zal een flinke impact 
hebben op de inrichting van ons land en op 
het landschap, denk bijvoorbeeld aan 
windmolenparken en zonne-energie.



2. Omgevingswet

De toekomstige Omgevingswet zal tot een 
meer ontwikkelingsgerichte manier van 
werken leiden en tot verdere integratie van 
erfgoed met andere sectoren, zoals water, 
natuur, milieu, en infrastructuur. Alle 
overheden moeten een omgevingsvisie
opstellen waar cultureel erfgoed een 
verplicht onderdeel van uitmaakt.



3. Betrokkenheid burgers

Daarnaast is er het gegeven dat burgers een 
grote betrokkenheid bij erfgoed voelen, het 
willen beleven en ervaren, en er is steeds 
minder afstand tussen de erfgoedspecialist 
en de monumenteigenaar.


