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Voorwoord
Op 18 december 2007 werd de aftrap gegeven voor de Modernisering van de
Monumentenzorg, nu al ingeburgerd onder het begrip MoMo. In een brede waaier aan
activiteiten wordt het huidige monumentenbeleid geëvalueerd nagedacht over de
toekomstige monumentenzorg. Er zijn vijf werkgroepen geformeerd die adviezen
schrijven voor minister Plasterk. Er worden specialisten geraadpleegd, er vinden
evaluaties plaats van de BRIM, de beschermde stads- en dorpsgezichten, van het
Belvederebeleid en wat al niet meer.
Erfgoed Nederland wil aan de visievorming rondom MoMo ook een bijdrage leveren.
Vanuit de programmalijn Erfgoed & Ruimte is in korte tijd dit thema opgepakt en
uitgewerkt. Uiteraard kon dit niet zonder de bereidwillige medewerking van de
geïnterviewden die allemaal zonder enige aarzeling belangeloos hebben meegewerkt.
Uiteindelijk zijn dertien uiteenlopende vertegenwoordigers uit het monumentenveld
gevraagd naar hun mening over de MoMo. Vanuit het platform Monumenten van
Erfgoed Nederland kregen we signalen dat de stem van het particuliere initiatief meer
aandacht zou moeten krijgen en dat is ook vertaald naar deze publicatie.
De interviews worden voorafgegaan door een korte inleiding die bedoeld is als
verantwoording van de keuze van de geïnterviewden en om aan te geven welke fasen de
monumentenzorg tot nu toe heeft doorlopen. Vervolgens worden de interviews
gepresenteerd en volgt er nog een samenvatting waarin rondom tien kwesties de
verschillende opinies via citaten worden aangereikt.
Deze opiniërende publicatie is meteen ook de start van de nieuwe reeks Erfgoed NU,
waarin we vanuit de driehoek beleid, kennis en veld willen reageren op actuele
erfgoedkwesties. Als sectorinstituut speelt reflectie en visievorming een belangrijke rol
en de vorm waar nu voor is gekozen, geeft in mooie inkijk in de creatieve gedachten en
kritische verwijzingen die opborrelen bij experts die allemaal hun sporen binnen het
monumentenveld hebben verdiend. Het was niet onze bedoeling om een eenduidige
analyse te maken. Daarvoor is het proces nog te open en is de agenda nog te breed.
Vanuit onze missie om cultureel vermogen te stimuleren wordt wel steeds duidelijker
dat een sterke samenhang bestaat tussen drie posities die je kunt innemen in het
erfgoedveld. In de eerste plaats gaat het om het bewaken van het erfgoedreservoir;
zonder dat monumenten, zonder cultuurhistorie is er ook geen geheugen waaruit je kunt
putten. Maar we kunnen daar niet in blijven hangen en willen en moeten ook reflecteren
op dat reservoir in het kader van identiteitsvorming en –besef. En vanuit die actualiteit
is de stap naar planvorming, inspiratie en ontwikkeling, ook weer vanuit dat
erfgoedreservoir noodzakelijk. De samenhang tussen reservoir, reflectie en inspiratie
wordt steeds belangrijker om erfgoed betekenis te geven in onze samenleving. Uit de
dertien interviews blijkt dat men dat reservoir graag goed wil behouden en uitbreiden
maar ook de noodzaak tot reflectie en inspiratie is overduidelijk aanwezig. Op die
manier kan ook de monumentenzorg het culturele vermogen stimuleren en kunnen we
komen tot een leefomgeving die betekenisvol is en vanuit die inhoud inspireert.

Richard Hermans,
Directeur Erfgoed Nederland
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Inleiding
Tijdens het interview met Fons Asselbergs, oud-directeur van de toenmalige Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en nu Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, begon Asselbergs met
een citaat uit het jaarverslag van de rijksdienst van 1993: ‘De modernisering van de
monumentenzorg zet zich door. De handschoen is opgepakt, de strijd tegen de langzame
vergrijzing en de verzadiging is aangegaan. De monumentenzorg maakt, om in vakjargon
te spreken, een transformatie door. Er wordt zoveel mogelijk behouden van het
authentieke, van dat wat goed is. Maar er wordt alle ruimte gegeven aan nieuwe creatieve
ideeën en oplossingen.”
Dat relativeert meteen de huidige modernisering maar maakt ook duidelijk dat het heel
belangrijk is om een goede analyse en evaluatie te maken van de huidige
monumentenwet en monumentenzorg. Daartoe heeft het Ministerie van OCW vijf
werkgroepen geformeerd die met adviezen komen aan de minister. De uitkomsten
zullen we pas na de zomer horen als er ruimte is voor belangenbehartiging. In het
voorjaar van 2009 zal de minister dan een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede
Kamer sturen. Tot zover de procedure, nu de inhoud.
Speerpunten
Bij de Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) zijn twee speerpunten expliciet
benoemd. Dat zijn de gebiedsgerichte benadering en het vraagstuk van de
herbestemming. Beide zijn niet nieuw maar wel actueel.
De herbestemmingopgave is kenmerkend voor de bouwstroom die we van oudsher
kennen. We kunnen het beter omdraaien. Sinds de bouwtraditie vanuit de
baksteenbouw is getransformeerd tot betonbouw is er ook een breuk herkenbaar die
samenhangt met de manier van bouwen. Het was economisch aantrekkelijker om te
slopen dan om te hergebruiken. En daarmee ontstond in feite ook de monumentenzorg.
Sloop is van alle tijden maar het besef om een gebouw te zien als een tijdsdocument, een
verwijzing naar een glorieus verleden, is kenmerkend voor de negentiende-eeuwse start
van de monumentenzorg. Als sloop niet het einde van een levenscyclus van een gebouw
betekent, moet vaak een alternatieve bestemming of een nevenbestemming gevonden
worden. Het religieus erfgoed dat dit jaar zo in de belangstelling staat, is daar een goed
voorbeeld van.
Bij de (wederopbouw)kerken en ook het industrieel erfgoed is de stedenbouwkundige
context onlosmakelijk verbonden met de monumentale waarde. Een gebiedsgerichte
benadering biedt dan ook de meeste mogelijkheden. Maar het gebied, het landschap, is
ook weer niets zonder de objecten; het is een verweven gelaagdheid die vaak organisch
gegroeid is en onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Vraagstukken die vanuit de
ruimtelijke ordening spelen, en waarbij cultuurhistorische waarden verbonden zijn,
komen via de Belvedere-benadering steeds beter op de agenda. Het is te hopen dat die
ontwikkeling ook na het aflopen van de opdracht van het Projectbureau Belvedere
wordt voortgezet.
Monumentenwet
Een van de kernvragen in de huidige discussie is of je de monumentenzorg kunt
moderniseren door de bestaande wetgeving te herzien. In een korte terugblik zal
worden gekeken naar het verband tussen de wettelijke kaders en het denken over
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monumenten(zorg) gedurende de afgelopen decennia. 1 De behoefte aan (nieuwe)
wetgeving komt voort uit een maatschappelijke proces. Bij die maatschappelijke
behoefte lag ook veelal het startpunt van de dertien interviews die met deskundigen uit
het monumentenveld zijn gehouden. Nu de monumentenwet voor de tweede keer aan
herziening toe is, dringt zich de vraag op hoe die maatschappelijke context er uit ziet.
Wat zijn de resultaten van bijna vijftig jaar monumentenwet en hoe zit het met het
maatschappelijk draagvlak voor monumentenzorg? Allemaal lastig te beantwoorden
vragen die in de huidige discussie wel belangrijk zijn.
Zoals gezegd, in deze publicatie staan dertien interviews centraal. Het zijn
vraaggesprekken met vertegenwoordigers van het veelzijdige monumentenveld;
deskundigen en experts, beleidsmakers maar ook representanten van beherende en
restaurerende organisaties en het particulier initiatief, waar monumentenzorg ooit
allemaal mee begon in de negentiende eeuw.
De wetgeving biedt de kaders voor de monumentenzorg, maar hoe werd en wordt die
zorg ingevuld? Kortom, hoe verhoudt het denken over monumenten(zorg) zich tot de
wettelijke kaders? Oftewel, in welke traditie moeten we de aanstaande Modernisering
van de Monumentenzorg (MoMo) zien?
Monumenten en draagvlak
Er zijn in Nederland 50.891 beschermde gebouwde rijksmonumenten en 39.601
gemeentelijke monumenten. Daarnaast vallen ook nog een kleine 500 beschermde
dorps- en stadsgezichten onder de monumentenwet. De 12.693 archeologisch
waardevolle terreinen blijven in dit stuk grotendeels buiten beschouwing. 2
Als het gaat om de eigenaren dan hebben we te maken met duizenden verschillende
eigenaren en beheerders. Kijken we naar de belangenvertegenwoordigers – het veld van
particuliere stichtingen en verenigingen die opkomen voor de belangen van bepaalde
typen monumenten of voor bepaalde regio’s – dan hebben we het over ruim 1000
organisaties.
Voor wie hebben die monumenten nu eigenlijk betekenis, oftewel wat is het bereik van
deze groep monumenten? Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze monumenten
vooral bezocht worden – voor zover ze toegankelijk zijn – door een groep hoger
opgeleiden, met name autochtonen tussen de 35 en 70 jaar en die vooral bestaat uit
alleenwonenden. De groep van belangstellenden kent een kopgroep van 50 plussers.
Vooral oude dorpskernen en stadsdelen trekken veel bezoekers; ongeveer een derde
van de bevolking brengt er jaarlijks een bezoek. Oude kerken, paleizen en kastelen zijn
altijd populair geweest als cultuurhistorisch object, maar tussen 1995 en 2003 is het
bezoek nog eens toegenomen. Stadspanden en koopmanshuizen zijn minder goed
bereikbaar en kennen dan ook een relatief klein publieksbereik. In vergelijking met
inwoners van andere EU-landen landen bezoeken Nederlanders vaak monumenten.
Cultuurhistorie speelt een steeds belangrijkere rol bij de waardering van de eigen
woonomgeving en van het landschap. Oude stads- of dorpscentra worden hoog
gewaardeerd als plaatsen om te (gaan) wonen. Basale zaken als veiligheid, leefbaarheid
en voorzieningen (winkels, openbaar vervoer en parken) worden echter nog steeds
1

Voor een uitgebreidere terugblik kan verwezen worden naar het rapport Investeren in Monumenten waarin een
actuele en overzichtelijke terugblik is gegeven op het monumentenbeleid en de stand van zaken ten aanzien van
de monumentenzorg: Investeren in monumenten, Verdiepingsbijlages ‘Terugblik op het monumentenbeleid’ en
‘Voortgang en stand van zaken monumentenzorg’.
2
Kengetallen zijn afkomstig uit Jaarboek Monumenten, Archeologie en Cultuurlandschap 2008 (uitgave Erfgoed
Nederland).
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hoger gewaardeerd als kenmerken van de woonomgeving. Ook in het landschap zien
Nederlanders graag de cultuurhistorie behouden. Het historisch karakter draagt bij aan
de aantrekkelijkheid van een landschap, ook bij de keuze van korte natuurvakanties. 3
Monumentenzorg en monumentenwet: een korte terugblik
Periode 1859-1903: eerste organisatie
De geboorte van de georganiseerde monumentenzorg wordt veelal geplaatst in 1859
toen een commissie onder leiding van dr. C. Leemans van de Letterkundige Afdeeling
van de Koninklijke Academie der Wetenschappen een landelijke oproep deed om meer
aandacht en zorg op te brengen voor bouwkunst in het algemeen en ‘openbare
gebouwen en gedenkteekenen, als bijzondere woningen en gedeelten van gebouwen.’ 4
Het pamflet van Victor de Stuers onder de titel ‘Holland op zijn smalst’ zorgde ook voor
meer regeringsbemoeienis en de instelling van een college van Rijksadviseurs voor de
Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de periode 1874-1879. De
restauratiefilosofie van P.J.H. Cuypers in het laatste kwart van de negentiende eeuw was
een voortdurende zoektocht ‘naar de ideaalstaat in de geest van de oorspronkelijke
bouwmeester’. Van wetgeving was nog geen sprake en monumentenzorg was dan ook
vooral een spel tussen de particuliere opdrachtgever, de referendaris (De Stuers) en de
architect (Cuypers).
Periode 1903-1933: eerste inventarisaties
Vanaf 1903 kwam er meer overheidsbemoeienis en werd er ook gestreefd naar meer
overheidsbeleid. De instelling van een Rijkscommissie voor het opmaken van de
Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, vormde een eerste bescheiden
aanzet tot professionalisering van de monumentenzorg onder leiding van Jan Kalf. Het
belang van deze commissie, die onder verschillende namen en in verschillende
deelgroepen tot 1995 heeft gefungeerd, kan niet genoeg onderstreept worden. Deze
commissie kreeg als opdracht om een Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst samen te stellen. In 1918 werd deze commissie voorzien van
het Rijksbureau voor Monumentenzorg, de voorloper van de latere Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De Voorloopige Lijst was in 1933 gereed en ging vervolgens fungeren
als basis voor een tweede reeks die onder de naam Geïllustreerde Beschrijvingen een
meer uitvoerige beschrijving van monumenten van geschiedenis en kunst in een
bepaalde regio zou omvatten.
Periode 1933-1948: aanzetten tot eerste wetgeving
Hoewel er nog geen wettelijke basis bestond, was er vanaf 1936 al een
subsidiemogelijkheid voor de instandhouding van monumenten. Al voor de Tweede
Wereldoorlog werd gediscussieerd over een monumentenwet. Er moest gezocht worden
naar een balans tussen de beperkingen die het hebben van een beschermd monument
met zich meebracht en de ondersteuning van de eigenaar bij het in stand houden van
zijn monument. 5
3

Huysmans en De Haan, Het bereik van het verleden 14-15.
Tillema, Geschiedenis monumentenzorg, 219.
5
Polano, ‘Een lange weg’, 92.
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1948-1961: De totstandkoming van de eerste monumentenwet
De Commissie voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst die in 1903 werd
ingesteld was in de eerste decennia richtinggevend en onlosmakelijk verbonden met het
Rijksbureau voor Monumentenzorg, dat vanaf 1918 functioneerde. In 1947 ging dit
rijksbureau over in de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en was er meteen veel
werk aan de winkel in verband met het herstel van de oorlogsschade en de
wederopbouw. De vier rayonarchitecten konden een zeer dominante positie verwerven
en werkten nog vooral vanuit de traditie dat restaureren een zoektocht was naar het
ideaalbeeld van de oorspronkelijke bouwmeester. 6 Hierbij werden met name
negentiende-eeuwse verbouwingen en toevoegingen ongedaan gemaakt en was er een
‘onstuitbare lust tot reconstructie’.
Het lijkt er sterk op dat de aanstaande monumentenwet door de rijksdienst vooral als
een legitimiteit werd gezien van deze reeds bestaande praktijk. De inhoudelijke visie
kwam niet uit de jonge dienst maar uit de speciaal ingestelde Rijkscommissie ‘ter
voorbereiding van een ontwerp-Monumentenwet’ en het departement. Opvallend is hoe
‘modern’ (of tijdloos?) de discussiethema’s in 1960 al waren. Het ging over de vraag naar
decentralisatie, naar aanleiding van de lobby van de VNG, toen al. De onderhoudsplicht
werd zeer uitgebreid besproken evenals de fiscale faciliteiten. Het ging over de
‘bevriezing’ van stads- en dorpsgezichten en natuurlijk over de monumenten die buiten
de vijftigjarengrens vielen. 7
Periode 1961-1969: de rijkslijst en ‘winst boeken op moderniteit’
Op basis van de monumentenwet van 1961 kon een lijst worden opgesteld van
rijksmonumenten. Dit gebeurde door de reeds bestaande Rijkscommissie voor de
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, ondersteund door enkele ambtenaren van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Terwijl de restauraties in den lande gewoon
doorgingen, ontstond een lijst van zo’n veertigduizend monumenten. Het overviel de
rijksdienst nogal dat zo’n vijfduizend eigenaren/beheerders beroep aantekenden tegen
de nominatie. Uiteindelijk kwam het maar in een klein deel tot een werkelijke
beroepszaak en daarvan werd maar een handvol gehonoreerd door de minister. 8
Als het gaat om de restauratiefilosofie dan ging het volgens Meischke, de toenmalige
directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, vooral om ‘winst boeken op de
moderniteit’. Illustratief is een citaat uit 1961 in de bundel Strijd om Schoonheid: ‘Er
wordt thans sterk de nadruk gelegd op het contrast tussen oud en nieuw. Soms kan een
dergelijke contrastwerking zeer boeiend zijn. In vele gevallen echter, vooral als het gaat
om het invoegen van nieuwe gebouwen in gave stads- en dorpsbeelden, kan het zeer
gevaarlijk zijn.’ 9
Periode 1969-1978: meer gebiedsgericht en kunsthistorisch
In 1969 hield minster Klompé een rede waarin ze wees op de samenhang tussen
monumentenzorg en ruimtelijke ordening en de noodzakelijke samenwerking tussen de
6

Denslagen, ‘Overleefde schoonheid’, 202.
Tillema, Geschiedenis Monumentenzorg, 515-517.
8
Van Herwaarden, ‘Onafhankelijk, kritisch en deskundig’, 63-64.
9
Citaat uit: Denslagen, ‘Overleefde schoonheid’, 209.
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betrokken departementen. Een monument kon niet los van zijn omgeving gezien
worden. In feite pleitte ze toen al voor een gebiedsgerichte benadering, ook in relatie tot
de stadsvernieuwing die speelde. In de praktijk betekende dit dat er vooral gedacht
werd in beschermde stads- en dorpsgezichten. Vanaf 1961 was er de mogelijkheid om
deze aan te wijzen. Pas na de reorganisatie van de rijksdienst in 1972 ontstond er een
afdeling Stedenbouw en werd er in districten gewerkt aan planvorming, terwijl de
aanwijzing het werk bleef van de Kunsthistorische afdeling. 10
Periode 1978-1984: ‘Repareren gaat vóór restaureren’
De Monumentenraad en de Rijkscommissie voor de Monumenten van Geschiedenis en
Kunst werden vanaf het einde van de jaren 1970, toen er al een eerste ontwerpwet voor
een herziening van de monumentenwet lag, regelmatig geconsulteerd. Hierbij stelden ze
zich nogal kritisch op tegenover de voorgenomen decentralisering.
De monumentenzorg en de restauratiepraktijk gaven een kentering te zien doordat een
nieuwe generatie kunsthistorici de restauratiebenadering kritischer onder de loep ging
nemen. De oude leus, ‘Behoud gaat voor vernieuwen’ werd dan ook uitgebreid met
‘Repareren gaat vóór restaureren. Restaureren is een noodzakelijk kwaad.’ 11
Periode 1984-1999: decentralisatie in de praktijk
Al in 1984 werd in de Nota over de Monumentenzorg door minister Brinkman een
stringente decentralisatie van de monumentenzorg aangekondigd en daarmee zou de
RDMZ zich minder moeten gaan concentreren op instandhouding en meer moeten
toeleggen op een rol als centraal kennisinstituut. Verder kwam er ook meer aandacht
voor erfgoed uit de periode 1850-1950 en zou de rol van het particulier initiatief in de
monumentenzorg moeten worden versterkt. 12
In 1986 volgde een rapport van de Algemene Rekenkamer dat er niet om liegt: ‘het
monumentenregister is onvolledig en het bevat veel fouten, de informatie van de dienst
is voor de buitenwacht moeilijk toegankelijk, de dienst hanteert geen toetsbare criteria
voor subsidiabele kosten, doet geen systematisch verslag van restauraties en houdt
nauwelijks toezicht.’ 13 Deze kritiek kwam bij velen binnen en buiten de dienst niet als
een verrassing en er werd meteen actie ondernomen, maar de decentralisatie was
onomkeerbaar ondanks verzet van de adviescommissies. Van Herwaarden stelde in1997
dan ook zeer helder: ‘Mocht de Monumentenwet 1988 ooit geëvalueerd worden, dan zal
misschien toch blijken, dat de raad en de commissie het nog zo gek niet zagen en dat het
wijzer zou zijn geweest wat beter te luisteren naar hetgeen de deskundigen in het
adviesorgaan van al die veranderingen dachten.’ 14
In 1990 ging de Monumentenraad op in de Raad voor Cultuurbeheer en kregen de
aloude Rijkscommissies nieuwe namen. In 1995 werd de zelfstandige
Rijksmonumentencommissie voor de Monumentenzorg, met een traditie van meer dan
een eeuw, opgeheven en ging op in de Raad voor Cultuur. 15

10

Van Dun, ‘Vijftig jaar stedenbouwkundige monumentenzorg’, 174.
Denslagen, ‘Overleefde schoonheid’, 195.
12
Verfürden, ‘Het imago van de monumentenzorg’, 81-82.
13
Van Keersom, ‘Boter bij de vis’, 46.
14
Van Herwaarden, ‘Onafhankelijk, kritisch en deskundig’, 66-67.
15
Van Herwaarden, ‘ Onafhankelijk, kritisch en deskundig’, 72-73.
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periode
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1933-1948
1948-1961

1961-1969

1969-1978
1978-1984

1984-1999

1999-2007

2008

Maatschappelijke
trends
(katholieke)
emancipatie

centralisatie

Monumenten-filosofie

Monumentenzorg

‘restaureren is
zoektocht naar de
ideaalstaat in de geest
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bouwmeester’
‘behoud gaat voor
vernieuwing’
(1917)

Eerste rijkscommissie voor Monumenten
van Geschiedenis en Kunst

Rijkscommissie voor Monumenten
ingesteld, functioneert tot 1995
Inventarisatie Voorloopige Lijst
Noodwetgeving, Noodbesluit en Tijdelijke
Wet Monumentenzorg
wederopbouw
‘onstuitbare lust tot
Rijksdienst voor de Monumentenzorg: Vier
reconstructie’
rayonarchitecten en bouwkundigen
domineren restauraties
Start ontwerp Eerste Monumentenwet
‘winst boeken op
Goedkeuring Monumentenwet (1961)
moderniteit (van
Samenstelling rijkslijst door
negentiende eeuw)
Rijkscommissie
Mandaat aan RDMZ om autonoom
subsidies te verlenen (1967)
stadsvernieuwing meer gebiedsgericht
Beschermde stads- en dorpgezichten sterk
en kunsthistorisch
in opkomst
decentralisatie
‘repareren gaat voor
Geïsoleerde positie RDMZ tov. Ministerie
restaureren’
Ontwikkeling RDMZ tot onderzoeks- en
kennisorganisatie
Oprichting Nationaal Restauratiefonds
(1985)
Rapport algemene rekenkamer (1986)
aandacht voor periode Herziening Monumentenwet (1989)
1850-1940 (MIP)
Opheffing van Monumentenraad en
Rijkscommissie voor Monumenten van
Geschiedenis en Kunst (gaat op in Raad
voor Cultuur in 1995)
marktwerking,
‘behoud door
Fusie Rijksdienst voor de
deregulering
ontwikkeling’
Monumentenzorg en Rijksdienst voor het
(Nota Belvedere)
Oudheidkundig Bodemonderzoek (2006)
Start Modernisering Monumentenzorg
(2008)

Figuur: Schematisch overzicht van de ontwikkeling van monumentenzorg en
monumentenfilosofie
Periode 1999-2007: behoud door ontwikkeling en marktwerking
In 1999 werd de Nota Belvedere door vijf ministeries vastgesteld en werd ‘Behoud door
ontwikkeling’ het nieuwe paradigma, dat op het eerste gezicht nogal paradoxaal klinkt.
Het sloot echter naadloos aan bij de woorden van Kees Peeters uit 1978: ‘Restaureren
betekent altijd veranderen en is dus zeker niet het eerste oogmerk van de
monumentenzorg die uit is op het behoud van historische waarden.’ Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de RDMZ niet de initiatiefnemer tot de Nota Belvedere was, en er
uiteindelijk ook geen hoofdrol in zou vervullen.
Ondertussen werd door de RDMZ een landelijk steunpuntennetwerk opgezet dat de
gemeenten de nodige ondersteuning moest bieden bij de uitvoering van de wettelijke
taken op het gebied van de monumentenzorg en archeologie. Vanaf 2007 moesten de
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gemeenten ook de archeologiewet gaan uitvoeren. De Maltawetgeving en de ingestelde
marktwerking in de archeologie zorgden voor een enorme toename aan archeologisch
(voor)onderzoek en veel gemeenten voelden zich overvallen. In de praktijk lijkt het er
sterk op dat alleen de echt grote monumentengemeenten goed uit de voeten kunnen met
de monumentenwet en de archeologiewet. Een evaluatie van de monumentenwet van
1988 is er nog steeds niet gekomen, ondanks toezeggingen van minister Brinkman.
Ondertussen werden de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek gefuseerd in 2006 en vormen zij nu de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).

11

Dertien interviews met ‘vertegenwoordigers’ van het
monumentenveld.
Inleiding
Verder wordt hier ook een korte verantwoording gegeven voor de keuze van de
geïnterviewden en welke posities zij innemen in het ‘monumentenveld’. Dankzij de
deskundige en uitgebreide reacties, krijgen we via deze dertien interviews een boeiende
kijk in de monumentenkeuken. Alle interviews zijn geautoriseerd en dat betekent soms
dat de scherpe kantjes er een beetje van af zijn gehaald maar in de meeste gevallen was
er sprake van openhartigheid. Ik wil alle geïnterviewden dan ook hartelijk danken voor
hun medewerking, die op deze korte termijn zeker niet altijd voor de hand lag.
In de verschillende interviews wordt uitgebreid gerefereerd aan zaken als tijdgeest,
maatschappelijke trends en financiën. Wat opvalt is dat men enerzijds heel trots en
tevreden is over hetgeen met de monumentenwet tot nu toe bereikt is maar dat men
tevens ongerust en ook wel ontevreden is over de toepassing van onderdelen van de
wet. Uit deze interviews werden tien monumentenkwesties gedestilleerd die in een
samenvatting aan het eind van deze bundel kort worden toegelicht en worden voorzien
van citaten uit de interviews.
Verantwoording
Het landelijke sectorinstituut Erfgoed Nederland, houdt zich nadrukkelijk bezig met
visievorming binnen het erfgoedveld, dat in eerste instantie bestaat uit de sectoren
musea, archieven, monumenten en archeologie.
De MoMo is van grote betekenis voor het monumentenveld omdat de monumentenwet
de kaders biedt waarbinnen de verschillende organisaties, die tezamen het
monumentenveld vormen, functioneren. In feite kan dat veld verdeeld worden in drie
lagen: een politiek-beleidsmatige laag, een laag met kennisorganisaties en een
uitvoerende en beherende laag. Overigens zijn er organisaties te bedenken die zowel
belangrijke kennis bezitten en ook uitvoerend bezig zijn en kan er ook nog eens een
bijdrage worden geleverd aan de beleidsvorming. De nieuwe positie van Erfgoed
Nederland maakt dat we in feite tussen deze drie lagen in functioneren en dus primair
niet gericht zijn op uitvoering, beleidsvorming of kennisverwerving. Het gaat er juist om
die verschillende lagen beter met elkaar te laten communiceren of om verbindingen te
leggen tussen deze lagen. Dat is een nieuwe rol en vergt zowel van Erfgoed Nederland
als van onze traditionele achterban tijd en aanpassingen. In die nieuwe rol is Erfgoed
Nederland gericht op visievorming, het leveren van een bijdrage op het terrein van
vernieuwing en het verkrijgen van meer maatschappelijk draagvlak voor erfgoed.
Als het gaat om visievorming zijn de drie eerder onderscheiden lagen van groot belang.
Van alle lagen zouden representanten vertegenwoordigd moeten zijn. Als we het schema
bekijken van de verschillende geïnterviewden dan valt op dat de beleids- en kennislaag
vooral vertegenwoordigd zit bij de overheid en dat de uitvoerende laag
vertegenwoordigd wordt door het particuliere veld. Om te komen tot een beter inzicht
in wat er speelt binnen het monumentenveld zijn de afgelopen maanden dertien
vertegenwoordigers geïnterviewd over de aanstaande Modernisering van de
Monumentenzorg. Bij de keuze van de personen die voor een interview in aanmerking
zouden komen, was al snel duidelijk dat hiermee niet alle posities in het veld
vertegenwoordigd konden worden. Daarbij werden drie lijnen gehanteerd. In de eerste
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plaats was er de lijn van de drie velden: beleid, kennis en uitvoering. Daarnaast was er
de lijn van de particuliere monumentenorganisaties, die nu enigszins
oververtegenwoordigd lijken maar de vele verschillende invalshoeken (categoriaal,
perspectief en reikwijdte) rechtvaardigen die keuze wel. Verder is er gekeken naar de
drie bestuurlijke en geografische niveau’s: rijksoverheid/ landelijk, provincie en
gemeente.
Hoewel je gemakkelijk kunt stellen dat vrijwel iedereen niet in één hokje past, is dit de
primaire positie van waaruit iemand is benaderd. Het perspectief van de kleine
monumentengemeenten lijkt op het eerste gezicht te ontbreken maar dat is indirect
vertegenwoordigd via Martin van Bleek, aangezien het Gelder Genootschap met name
voor kleine gemeenten werkt. Overigens spreken de personen altijd op persoonlijke titel
in de interviews, die soms meer en soms minder de vorm van een tweegesprek kregen.
overheid
Fons Asselbergs (Rijksadviseur
Cultureel Erfgoed)
Jos Bazelmans (RACM)
Jan de Jong (OCW)

Particulier
Arno Boon (BOEi)
Carlo Huijts (Vereniging Hendrick de Keyser)
Karel Loeff (Bond Heemschut)
Pieter Siebinga (Nationaal Restauratie Fonds)

Martin van Bleek (Gelders Genootschap) Frieda van Diepen (Vereniging Hollandsche
Molen)
Jeanine Perryck/ Menno Tillema (Stichting
Geldersche Kastelen en Landschap)
Ben Verfürden (Gemeente Nijmegen)
Wim Eggenkamp (voorheen Stadsherstel
Amsterdam)
Eloi Koreman (bewoner rijksmonument)
Figuur: Schematische indeling van de verschillende geïnterviewden: met indeling in beleid,
kennis, uitvoering
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Het is heel gevaarlijk om in deze discussie financiën en inhoud aan elkaar te
koppelen

Interview met: Karel Loeff
Datum: 5 maart 2008
Plaats: Nieuwe Zijds Kolk 28 te Amsterdam
14

Karel Loeff is getogen in Laren waar hij nog steeds woont en actief betrokken is, onder
andere als voorzitter van de plaatselijke historische vereniging. Na zijn studie
architectuurgeschiedenis begon hij zijn carrière bij het Monumenten Inventarisatie
Project in de provincie Utrecht. Als zelfstandig adviseur is hij actief bezig met vele
aspecten van de monumentenzorg en aanpalende beleidsterreinen. Hij werkte enige
jaren bij de gemeente Amsterdam aan de voorbereidingen voor plaatsing van de
binnenstad op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Na een periode als directeur ad
interim is hij sinds kort directeur van de Bond Heemschut. Hij is lid van het Platform
monumenten van Erfgoed Nederland.

De vereniging Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten.
Heemschut doet dat al sinds 1911 en heeft vele reddingen op zijn naam staan. De
vereniging komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten. Of als
een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende
nieuwbouw. Heemschut kwam enige tijd geleden met het bericht een eigen lijst te gaan
samenstellen van monumenten uit de wederopbouwperiode, als reactie op de top 100
van de RACM. Volgens Heemschut overschrijdt het aantal belangwekkende monumenten
uit genoemde periode de honderd ruimschoots. Hoe kijkt de directeur van Heemschut
aan tegen de MoMo. En kan er ook iets van de lijst af, of komt er alleen maar bij?
WH: ‘Leeft de modernisering van de monumentenzorg ook binnen Heemschut, is het
idee al ingedaald?’
KL: ‘We hebben ons bestuur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen, maar men
vindt het heel moeilijk zich een beeld te vormen van wat die modernisering nu concreet
gaat betekenen. Bij het grote publiek en bij onze achterban is er een continue zorg om
ons erfgoed. Men is snel geneigd te denken aan de negatieve gevolgen die zo'n
modernisering kan hebben.’
WH: ‘Waar denkt u dat de vraag naar modernisering vandaan komt?’
KL: ‘In ieder geval niet van ons. De leden van Heemschut vinden dat de Monumentenwet
een prima wet is. Als daarmee het nodige beschermd wordt, dan is het verder klaar. Wat
is er mis met de manier waarop het nu werkt? De vraag om verandering komt volgens
mij vooral uit de hoek van opdrachtgevers die geen onzekerheid tijdens het bouwproces
willen.’
WH: ‘Dus de opdrachtgevers en de plannenmakers.’
KL: ‘De opdrachtgever die een monument heeft gekocht en een plan indient, komt in een
wereld waar hij echt in moet duiken om er iets van te begrijpen. Een aantal zaken zijn te
ingewikkeld geregeld. Kijk maar eens naar zoiets als subsidiëring. Vaak is het financieel
niet eens interessant, en dan wordt de wet meteen als een last ervaren. De wet wil iets
beschermen rondom begrippen als schoonheid. Maar wat is schoonheid? De
wederopbouwmonumenten leveren een discussie op over mooi en lelijk. Het is een heel
interessante vraag of je de wet of beleidsregels kunt aanscherpen zodat je nog helderder
krijgt wat het Rijk als zijn taak ziet. Sommige bestuurders vinden het een enorme ballast
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om de rijksdienst over de vloer te hebben met de adviesplicht. De adviesplicht gaat nu al
vervallen. Maar andere gemeenten vinden het verschrikkelijk omdat er niet meer vanuit
de RACM een helder advies komt waar men ‘blind’ op kan varen. De omvang, de
bestuurscultuur en de ambtelijke kennis en kunde bij gemeenten maakt dat er veel
verschillen zijn .’
WH: ‘Het ligt inderdaad aan je vertrekpunt.’
KL: ‘Heemschut is in het voeren van actie vaak sterk objectgericht geweest, maar de
Belvederegedachte is inmiddels ook stevig omarmd. Overigens is het heel moeilijk om
die benadering bij vrijwilligers te laten landen. Het draagvlak is er wel, maar de echte
kennis is bij vrijwilligers soms moeilijk bij te brengen. Wie leest en begrijpt nu een
bestemmingsplan? Hoe leg je eenvoudig uit wat de gevolgen kunnen zijn van zo’n
bestemmingsplan? En wie heeft de tijd om al die plannen vooraf te bestuderen en te
becommentariëren? Monumentenambtenaren hebben daar zelf vaak amper de tijd voor.
Omdat stedenbouwkundige kwaliteiten lastig te vatten zijn zie je dat ook het beschermd
dorps- en stadsgezicht een achtergesteld kindje is ten opzichte van de objectgerichte
maatregelen.’
WH: ‘Wat is de specifieke aanleiding van de MoMo volgens u?’
KL: ‘Het lijkt er sterk op dat er een financiële beperking gesteld is vanuit het ministerie.
Er is een grote wens om de restauratiebehoefte af te bouwen en duidelijk een enorme
angst voor financiële tegenvallers. Monumentenzorg wordt vooral gezien als een
financiële last. Het is niet zozeer een inhoudelijke discussie, die voert de Raad voor
Cultuur overigens gelukkig wel, maar binnen OCW lijkt het vooral een discussie over
capaciteit, deregulering en minder ambtenaren. De afgelopen tijd was er telkens
incidenteel geld, maar voor mijn gevoel wil men daar vanaf. Het is heel gevaarlijk om in
deze discussie financiën en inhoud aan elkaar te koppelen. Je moet eerst out of the box
denken wat je met de wet wil. En gaan voor inhoud: wat willen we bewaren en waarom.’
WH: ‘Volgens u is het financiële argument de aanleiding?’
KL: ‘Ja, sommige mensen zeggen dat er al een agenda is en dat geld een reden is om de
wetgeving te veranderen.’
WH: ‘Speelt de tijdsgeest van ‘er komt alleen maar meer bij’ hier ook een rol?’
KL: ‘Deze kwestie is heel erg vergelijkbaar met wat in de musea speelt. Daar ligt veel in
depots en is de wens om af te stoten groot, want het kost geld en brengt niets op. Er is
nooit echt onderzoek gedaan naar de compleetheid van onze ‘collectie monumenten’, en
wat daar bij zou moeten of af zou kunnen vallen.’
WH: ‘Maar als je kijkt naar de archieven, die zullen ook blijven groeien.’
KL: ‘Wat bij archieven wordt weggegooid is redelijk meetbaar. Je moet dus voor
verschillende soorten erfgoed verschillende criteria opstellen. De
woonhuismonumenten zijn de grootste categorie. Het industrieel erfgoed, en nu dus ook
gebouwen en gebieden uit de Wederopbouw, zijn zwaar ondervertegenwoordigd. De
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acht bestaande categorieën dekken niet de realiteit en nadenken over de compleetheid
en het belang is lastig omdat er geen goed overzicht is. Ik heb de lijst van industrieel
erfgoed doorgepluisd en daar zitten ook woonhuizen en monumenten van ambacht
tussen. Dat maakt het ingewikkeld om over categorieën te praten. En een formele
herijking kosten jaren aan ambtelijke capaciteit.’
WH: ‘En in de MoMo-werkgroepen wordt ook gekeken naar representativiteit.’
KL: ‘Daar zou je je inderdaad op moeten richten. Maar de Raad voor Cultuur heeft al
gezegd: je kunt wel iets reshufflen, maar als je niet weet wat je hebt, dan wordt het lastig.
Het is nu onduidelijk waar het evenwicht is, waar de oververtegenwoordiging zit.’
WH: ‘En dan?’
KL: ‘Dan heb je de vraag hoe behandel je een woonhuismonument ten opzichte van de
grotere complexen en wat laat je over aan gemeente en rijk? Tot nu toe was er voor elk
type monument een advies van de RACM. Maar nu gaan we denk ik van een
detailadvisering naar een veel meer een stedenbouwkundige advisering. Het gaat er niet
om met welk materiaal je precies een houten of stalen kozijn vervangt, het gaat om
volumes, ensembles, wat je behoud en hoe je dat inpast in nieuwbouw. Het zichtbaar
maken van kwaliteit zorgt voor een nieuwe benadering. Dat de meerprijs voor het in
stand houden middels subsidie werd betaald door de overheid vormde tot nu toe het
uitgangspunt. Nu denken we anders. Een eigenaar kan zelf ook beslissen om een
monument overeind te houden, dat blijkt telkens weer uit de praktijk. Alleen in een
aantal gebieden, en bij een aantal objecten, waar herbestemmen problematisch is, kun je
niet zonder overheidssteun.’
WH: ‘Veel gebouwen, zoals kerken, verliezen hun oorspronkelijke functie maar hebben
in ruimtelijk opzicht betekenis. Hoe gaat dat in de praktijk?’
KL: ‘De praktijk gaat over geld en over het predicaat monument. Als dat predicaat is
uitgedeeld dan moet het object blijven staan en moet de eigenaar wel op zoek naar een
nieuwe bestemming. Degene die aan de kant van het geld staat wil zo min mogelijk
beschermen om zoveel mogelijk te kunnen bouwen. Als eigenaar denk je aan je
portommonaie. En veel ontwikkelaars hebben toch een korte termijn visie van snel
bouwen en klaar. Als je een gemeentelijke overheid hebt die niet voor haar historische
waarden opkomt, laat je dus die identiteit verloren gaan. Daarbij ontbreekt bij sommige
gemeenten een lange termijnvisie. Dat is juist de taak van het openbaar bestuur. Als de
overheid mee gaat met de waan van de dag dan houd je in bepaalde gemeenten niet de
kwaliteit over die er wel is. Die kwaliteit kan zich jaren later vertalen in veel geld, kijk
maar eens naar herbestemde kerken die al langer geleden als monument zijn
aangewezen.’
WH: ‘Moet je het behoud van een kerk in zo'n geval onderdeel maken van een
stedenbouwkundig vraagstuk?’
KL: ‘Kerken zijn in handen van een beperkt aantal partijen die veel inbreng hebben. Als
de wijdingsstenen uit het gebouw zijn, ik zeg het misschien wat onerbiedig, dan staat er
feitelijk een berg stenen en kun je mijns inziens vrijer kijken en op zoek gaan naar een
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passende functie voor het gebouw. Vanwege de centrale ligging van veel kerken is een
maatschappelijke functie voor een kerkgebouw natuurlijk top. Maar we hebben nog
nooit een overheid gehad die stuurt op functie. Het gaat meer over sloop of nieuwbouw
stimuleren of juist afremmen. Een stedenbouwkundige opdracht is per definitie heel
breed en is bij voorkeur integraal. Dat was ook de bedoeling bij Cultuurimpuls, een
overheidsprogramma met een ISV-pot en restauratiegelden. Bij gemeenten is
Cultuurimpuls als middel om monumenten her te bestemmen vrijwel onbekend en al
helemaal niet toegepast. Een voorbeeld van een integrale aanpak die niet van de grond is
gekomen.’
WH: ‘En industrieel erfgoed?’
KL: ‘Industrieel erfgoed is een ander verhaal. Een partij koopt iets, rekent de vierkante
meters uit en zet dit af tegen de beschermde status. Volgens Belvedere moet
cultuurhistorie een kapstok zijn voor het ontwerp. Als je dan kijkt naar het
Céramiqueterrein in Maastricht dan is daar met twee gebouwen en een oude muur het
oude industriegebied niet echt meer herkenbaar. Dat was logisch, want dat was het
begin van een ontwikkeling. De Westergasfabriek in Amsterdam is dankzij de aanwijzing
van het rijk veel meer identiteitsgebonden. Als er niet was aangewezen was het gebouw
onherroepelijk gesloopt. Omdat allerlei mensen die gebouwen op een creatieve manier
gingen gebruiken steeg de waardering. En nu is het een topvoorbeeld van een unieke
stedenbouwkundige setting.’
WH: ‘Maakt dit ook niet duidelijk dat cultuurhistorie niet???x niet is wat lastig
geproblematiseerd wordt, maar een heel dun sausje is in plaats van onderdeel van het
gerecht?’
KL: ‘Zeker, en vaak worden in het begin ook de verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb
onderzoek gedaan naar het Storkterrein in Hengelo. Daar wilde men van alles platgooien
voor grote verkeersstromen en nieuwe scholen. Het stedenbouwkundig plan lag al klaar.
Gelukkig ging het proces heel langzaam, en dan kan je tijdens je onderzoek laten zien dat
de binnenstad, die is gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk een veel
jongere historie heeft dan Stork aan de andere kant van het spoor. Het interessante,
maar ook lastige is, dat Stork-Hengelo veel kwaliteiten heeft maar dat dat niet zozeer zit
in de gebouwen op zich. Dan is het de uitdaging om met stedenbouwkundigen,
architecten en bestuurders in gesprek te gaan hoe je die kwaliteiten kunt benutten bij
nieuwe ontwikkelingen.’
WH: ‘We hebben een sectorale monumentenzorg, maar hoe verhoudt die zich tot de
integrale aanpak van ruimtelijke ordening?’
KL: ‘De monumentensector moet – net als de milieusector - veel slagkrachtiger worden
in beleid. De unieke positie van onze Monumentenwet is dat er een landelijke scope
behouden blijft. Anders krijg je Amerikaanse toestanden, waarbij iedere gemeente en
staat zijn eigen beleid bepaalt. Als je de Wet zou afschaffen krijg je de marktwerking ten
top, met een eenheidsworst waar je gillend gek van wordt - alle Wal-Mart-warenhuizen
zijn hetzelfde. En dat terwijl sommige supermarkten nu juist in oude pakhuizen willen
zitten omdat er door die eenheidsworst nieuwe doelgroepen ontstaan! Ik vind dat je
sturing vanuit de rijksoverheid nodig hebt om de kwaliteit hoog te houden. Gemeenten
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weigeren soms om een monumentenverordening op te stellen. Dat vind ik onbegrijpelijk
en kortzichtig. Een van de zorgen nu is bijvoorbeeld dat we zoveel
wederopbouwmonumenten hebben die met sloop of aantasting worden bedreigd. De
rijksoverheid moet zijn stem in dit soort kwesties sterker laten horen. Natuurlijk willen
gemeenten hun eigen beleid bepalen en dat kan fantastisch goed uitpakken, maar het
kan ook helemaal fout gaan. Dan moet het rijk kunnen ingrijpen.’
WH: ‘Wat zou daaraan veranderd kunnen worden?’
KL: ‘De adviesplicht van het Rijk wordt ingeperkt en daarom moet je gemeenten
verplichten een eigen monumentenverordening op te stellen, met een adviescommissie
om ruimtelijke kwaliteit te borgen. Het goede werk van de welstandcommissies wordt
telkens bediscussieerd. Het gaat ook om consistent beleid over een langere periode.
Soms lijkt het erop dat degene die het eerste bij de wethouder is, zijn plannen uit mag
voeren. Je moet het monumentenbeleid breder borgen, want anders ga je ten onder in
het grotere stedenbouwkundige plan. Zo’n bredere scope is belangrijk omdat de
ruimtelijke kwaliteiten rond een monument ook van belang zijn. In de praktijk is een
beschermd gezicht een gebied waarin minimaal één monument ligt. Elke wijziging in die
gebieden moet een logische ontwikkeling zijn, die zich vehoudt tot de aanwezige
waarden.’
WH: ‘De monumentenwereld heeft duidelijk de stap gemaakt van conserverend naar
ontwikkelingsgericht. Lukt het ook aandacht te krijgen voor die benadering bij de
particuliere koper?’
KL: ‘Particulieren kopen een pand en willen er een moderne opvatting op toepassen. In
een opgedeeld huis willen ze één ruimte. Gelukkig zit er veel tijd tussen aanvraag en
toekenning. Ik ben daar echt blij mee. Ik merk dat particulieren moeten meegroeien in
een proces. Zo krijgen eigenaren vaak meer waardering voor het monument door er
langer naar te kijken. Soms komen ze uit een nieuwbouwpand, en zien dan dat hun
wensen niet realiseerbar zijn in hun monument. Dat is even slikken, maar als je naar de
intrinsieke historische waarde en kwaliteit kijkt, kom je -met de juiste architect- vaak tot
een veel mooiere woonoplossing. Het is altijd de vraag in hoeverre de aanpassingen aan
een monument de identiteit van het monument aantasten. Het mooiste resultaat is een
oplossing die de waarden overeind houdt en de eigenaar blij maakt met zijn pand.’
WH: ‘Heeft u enig idee van de resultaten of effecten van de monumentenwetgeving?’
KL: ‘We zijn in Nederland heel slecht in het verkopen van meetbare resultaten. Zeker als
je het vergelijkt met de Verenigde Staten. Onze overheid moet gewoon trotser zijn op het
feit dat ze monumenten aanwijst, dat ze daar geld in stopt en heeft gestopt. Het was en is
het meer dan waard! Marktpartijen zijn er heel goed in om aandacht te krijgen voor het
feit dat ze zaken overeind hebben gehouden. Meer zelfbewustzijn bij bestuurders kan
naar mijn idee geen kwaad. Victor de Stuers heeft het Muiderslot behouden, een
fantastisch verhaal. Het was ooit als een berg stenen te koop om te worden gesloopt. Dat
is nu toch ondenkbaar! Maar het gebeurt nog steeds met zaken die een zelfde potentieel
hebben. En kijk naar onze Amsterdamse grachtengordel. Indirect levert dit best
beschermde stukje Nederland met een stadsgezicht, duizenden rijksmonumenten en
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gemeentelijke monumenten ons land enorm veel geld op. En dat soort voorbeelden heb
je in heel Nederland.’
WH: ‘Wat heeft de veelbesproken verrommeling van ons land voor betekenis in deze
discussie?’
KL: ‘Er is collectieve onvrede vanuit een onderbuikgevoel dat nog niet te duiden is. Het
gaat in ieder geval over een gevoel dat Nederland er niet mooier op wordt. Maar
misschien is het wel vergelijkbaar met een gevoel van sociale onveiligheid terwijl het
juist veiliger wordt, of met een waargenomen verrechtsing terwijl we in feite linkser zijn
gaan stemmen. Ik denk dat het te maken heeft met de snelheid van verandering en het
niet goed managen van die verandering, zodat die niet meer begrepen worden.’
WH: ‘Maar dan moet je die ingewikkelde processen beter uitleggen.’
KL: ‘De laatste twintig jaar zijn Nederlanders vaker vergelijkingen gaan maken met
gebieden buiten ons land. We vliegen ons wezenloos naar allerlei buitenlandse
bestemmingen. We zijn vergelijkingen gaan maken met eendimensionale beelden van
plekken waar het verleden zo goed behouden lijkt.’
WH: ‘We komen dan in toeristische reservaten.’
KL: ‘Elke toeristische stad is reservaat en levende stad tegelijk. Buitenlandse
landschappen zijn vaak geïdealiseerde, eendimensionale beelden. Als je maar zorgt voor
diversiteit is het prima. Venetië is geweldig, ook voor cultuurminnaars. Ondanks alle
klachten wordt er nog steeds gewoond. Ga maar eens van de geijkte paden af.
Amsterdam wordt ook overspoeld met toeristen, maar op de grachten is het rustig. Je
kunt daar het raam openzetten en de vogels horen fluiten. Als we het massatoerisme
niet accepteren moeten we bevorderen dat de toerist de wijk in gaat. En dat betekent het
marketen van objecten en structuren die nog niet tot icoon of platitude zijn verheven.’
WH: ‘Cultuurhistorie is in feite vaak een leeg begrip. Is er een goed cultuurhistorisch
waarderingskader?’
KL: ‘Je kunt het in waarden vatten maar het moeilijke is dat er alleen een
waarderingskader is voor bouwkundige objecten. De omgeving en de
bewoningsgeschiedenis is lastiger te duiden. De cultuurhistorische effect rapportage
(CHER) raakt wel meer in gebruik. Op die manier krijg je rapporten die een goede
leidraad kunnen bieden bij gebiedsontwikkeling. Daarin duid je niet alleen het
stedenbouwkundige, maar ook het cultuurhistorische.’
WH: ‘Wat is je ordeningsprincipe dan?’
KL: ‘Daar is geen vaststaand kader voor. De bouwhistoricus waardeert het gebouw
middels hoge en lage waarden. Dat kan je ook bij grotere gebieden doen. In feite zeg je
daarmee dat je sommige objecten, structuren, materialen, hoofdvormen of andere
kenmerken wilt behouden of versterken. Maar als de economische druk hoog is blijken
dergelijke rapportages nog als eens aan de kant te worden geschoven. Je kunt daar wel
tegen in beroep gaan, maar de rapportages worden op basis van vrijblijvendheid

20

meegewogen. Er is geen verplichte vertaling in het bestemmingsplan, anders dan een
opname in de tekst. En het gaat om de kaart en de effecten van nieuwe ontwikkelingen
op bestaande waarden. Dat is een van de dingen die het zo lastig maakt. Als je de
cultuurhistorische waarde niet hanteerbaar en overtuigens aanreikt, dan ben je meteen
weg.’
WH: ‘Maar is het probleem niet dat er te weinig toegepast historisch onderzoek wordt
gedaan?’
KL: ‘Op het moment dat we gebiedsgericht gaan werken en dit verplicht wordt gesteld
doordat er cultuurhistorische effectrapportages nodig zijn, komen die opleidingen en
bureaus voor toegepast historisch onderzoek vanzelf.’
WH: ‘Terug naar de rijkslijst. In de jaren 1960-1980 zijn daar heel veel panden opgezet.
Hoe kijkt u daar tegenaan?’
KL: ‘Veel boerderijen en woonhuizen hebben naar onze huidige maatstaven weliswaar
een bepaalde beeldkwaliteit, maar het is de vraag of die nu nog met het predicaat
rijksmonument moet worden beschermd. Inhoudelijk zijn er absoluut een aantal
monumenten die bij herselectie moeten afvallen.’
WH: ‘Hoe groot is dat percentage?’
KL: ‘Geen idee. Ik zou wel eens willen weten hoeveel woonhuismonumenten steen voor
steen zijn herbouwd en toch op de lijst staan, terwijl ze wat betreft de intrinsieke
kwaliteit in onze huidige opvattingen over restauratietechniek zijn verknald. Dat was
destijds de enige opvatting en het hoogst haalbare, maar in de ogen van de
architectuurhistoricus zouden die panden van de lijst kunnen.’
WH: ‘Je hebt het wel de hele tijd over beeldkwaliteit en niet over de wooncultuur.’
KL: ‘Wil je overgaan tot herselectie van de bestaande lijst, dan moet je wellicht kiezen
voor een soort besliskamer met strenge standaarden. Het blijft echter de vraag in
hoeverre het dan over bewoningsgeschiedenis gaat.’
WH: ‘Maar wat is dan het kader?’
KL: ‘Het kader is nu dat de minister er vanuit gaat dat voor wat betreft alle gebouwen
van voor 1940 we ‘compleet’ zijn. Dat is echter niet zo. Je doet altijd nieuwe
ontdekkingen, en sommige gebouwen zouden nu niet meer aan onze rijks-standaard
voldoen. Belangrijke constatering is dat er geen evenwicht in de lijst zit. We hebben
16.000 woonhuismonumenten, meer dan 6.000 staan in Amsterdam. Krotwoningen
konden destijds niet worden beschermd. In het Drentse Reestdal vindt je maar één
beschermde arbeiderswoning. De rest is gesloopt. Hetzelfde gebeurt nu met
Wederopbouwerfgoed. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan met de gebouwen van Duintjer
in Veendam… Met het stempeltje van het Rijk is er erkenning. Het gaat altijd over geld,
ook om nieuwe gebouwen te kunnen selecteren. Ik pleit voor een meer evenwichtige
lijst. Als je niets meer aanwijst, vaag je delen van je geschiedenis uit.
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Je mag van mij dus best opschonen, maar er moet ook nadrukkelijk gewerkt gaan
worden aan nieuwe gebiedsgerichte bescherming, en de aanvulling van de lijst met
nieuwe ontdekkingen van bijvoorbeeld waardevolle interieurs. Dat alles is dus eigenlijk
vooral een praktisch probleem. Het gaat over capaciteit, kennis en kunde en dus
uiteindelijk ook over geld. Maar aanwijzing is ook essentieel om geld voor behoud uit de
markt te trekken, anders is de slopershamer het meest voor de hand liggende
instrument.’
WH: ‘Er zijn ook eigenaren die van de monumentenstatus vanaf willen.’
KL: ‘Je kunt ook werken zoals in Engeland, want daar heb je verschillende grades en in
feite maar drie categorieën. In de eerste plaats heb je een groep van onrendabele
monumenten waar altijd geld voor nodig is en die met veel moeite overeind kunnen
worden gehouden. Het gaat hierbij om de grootschalige monumenten, de zogenoemde
kanjers. Daarnaast heb je een categorie van monumenten die absoluut de moeite waard
zijn. Daar stoppen we fiscaal voordeel in en incidenteel is er geld om kwaliteitsslagen te
realiseren. De laatste categorie zijn monumenten die eigenlijk van de rijkslijst af zouden
moeten, maar dat moet dan decentraal worden opgelost. We kunnen echter niet alles uit
deze categorie zonder meer afvoeren, want deze objecten hebben vaak een
gebiedsgerichte waarde. Stel bijvoorbeeld dat je alle monumenten in het centrum van
Amsterdam van de lijst afhaalt, dan kunnen die in theorie gesloopt worden, als de
gemeente ze niet zelf beschermt. Nu zal dat in Amsterdam niet gebeuren, maar in
kleinere gemeenten wellicht wel. Er moet dus meer worden ingezet op het borgen van
kwaliteit. Welke dingen willen we echt fysiek overeind houden? Door dergelijke vragen
te beantwoorden stuur je ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
KL: ‘Het is heel belangrijk dat we als sector op een heel eenvoudige manier duidelijk
kunnen maken hoe de wet in elkaar steekt, wat het belang ervan is en dat het dus niet
alleen een last maar ook een lust is. In de 35 jaar dat die wet bestaat, profiteren we er
ontzettend van. We moeten duidelijker kunnen maken dat die monumentenwet veel
heeft bijgedragen. En dat als je ermee stopt, je je toekomstige archief weggooit. Als dat
eenmaal weg is, kost het veel meer moeite om de link met je historische identiteit te
leggen. We moeten terug naar de lokale bestuurder en ervoor zorgen dat mensen trots
zijn op hun monumenten. Dat is missiewerk en dat doen we nog veel te weinig. Het
probleem is dat de sector bij de politiek vaak geen aansluiting vindt. We schreeuwen
misschien niet hard genoeg. Daardoor zitten we teveel in een hoekje. Dat geldt ook voor
het particulier initiatief. We zijn met veel, maar versnipperd. Er zijn weinig mensen die
op landelijk niveau echt een vuist kunnen maken. Dat is echt een groot probleem. Kijken
vanuit inhoud levert vaak zoveel mooie dingen op. Deze omslag in het denken is
wezenlijk.’
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Afscheid nemen van de absolute verering van het oude

Interview met: Jos Bazelmans
Datum: 7 maart 2008
Plaats: Rijksdienst voor Monumenten, Archeologie en Cultuurlandschap te Amersfoort
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Jos Bazelmans studeerde Culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de
Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 1995 was hij in dienst van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In de periode 1995 tot en met
2000 was Bazelmans als docent verbonden aan de Faculteit Pre- en Protohistorie van de
Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast was hij als onderzoeker verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In 2000 kwam hij in
dienst als senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB). In deze functie was Bazelmans inhoudelijk verantwoordelijk
voor het rijksbeleid en -onderzoek op het vlak van de archeologische monumentenzorg
met betrekking tot de Romeinse tijd. Eind 2001 promoveerde hij tot hoofd van de sector
Onderzoek van de ROB. In 2003 is Bazelmans bovendien benoemd tot bijzonder
hoogleraar Archeologische Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na
de fusie tussen de ROB en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), trad
Bazelmans aan als hoofd van de sector Kennis Erfgoed van de nieuwe Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).
De RACM is onderdeel van het projectteam Modernisering Monumentenzorg (MoMo) en
organiseert mede de discussie die de modernisering van de monumentenzorg vorm
moet geven. Jos Bazelmans levert met dit interview zelf een bijdrage aan deze discussie.
Welke signalen ontvangt hij vanuit het veld? Welk model zou naar zijn mening ten
grondslag moeten liggen aan de monumentenzorg? Hoe denkt hij over herbestemming?
En waar ontmoeten volgens hem het culturele en het economische domein elkaar?
WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van de MoMo staat te lezen: “Het
is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit het veld gevraagd wordt om de
monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te passen.” Hoe denkt u daarover?’
JB: ‘Ik denk dat het niet zo eenvoudig is als het daar staat. Dat is een vereenvoudiging
van de werkelijkheid die geen recht doet aan de complexe interactie tussen Den Haag en
wat er in de buitenwereld gebeurt. Ik denk dat er een aantal autonome politiekbeleidsmatige trends zijn die niet noodzakelijk te maken hebben met de
monumentenzorg, maar die wel bepalend zijn voor het MoMo-traject. Een kleiner
wordende overheid, decentralisering en deregulering zijn bijvoorbeeld bredere politiekbeleidsmatige trends. Als het in die brochure eerlijk was neergezet, hadden ze een
combinatie aan moeten geven. Binnen de MoMo spelen deze algemene problemen een
rol maar tegelijkertijd zijn er ook heterogene signalen uit het veld.’
WH: ‘Wat zijn die signalen precies?’
JB: ‘Eén heel helder signaal gaat over de adviesbevoegdheid. Een aantal jaren geleden
zijn grote gemeenten gaan klagen dat artikel 3 van de Monumentenwet werd gebruikt
om allerlei projecten op slot te zetten. Een ander signaal is het feit dat er een blijvende
vraag is naar veel geld. We zijn in Nederland afhankelijk van een subsidiesysteem,
daarvoor zijn ook alternatieven te bedenken. Het Nationaal Restauratiefonds met zijn
‘revolving fund’ is zo’n alternatief. Waarom moet altijd de overheid het
vereveningsmechanisme zijn? Kinderdijk is een goed voorbeeld; elk jaar vragen ze de
minister om meer geld. De minister zegt dan drie jaar lang nee maar dan komt er in het
vierde jaar toch weer een klein beetje geld. Dat blijft soebatten, al jarenlang. En dat
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terwijl Kinderdijk duizenden toeristen trekt, dan moet er toch ook een economische
maatschappelijke spin-off zijn die in geld te vertalen is? De vraag is dan ook: hoe breng
je die baten en kosten bij elkaar?’
WH: ‘De vraag is of de Monumentenwet er is om een toeristisch decor in stand te
houden.’
JB: ‘Ja, dat is een belangrijk aspect. Een ander signaal is dat veel mensen de huidige
regelgeving ervaren als een complex systeem. Uitgangspunt is dat er nooit meer dan
twee bestuurlijke lagen bij betrokken mogen zijn, dus niet én Rijk én provincie én
gemeente.
WH: ‘Maar als je de rijkslaag weghaalt hebben een heleboel gemeenten een probleem.’
JB: ‘Binnen de MoMo wordt er in een aantal verschillende modellen gedacht. Maar ik kan
het me persoonlijk niet voorstellen dat je niet uitkomt bij een gedifferentieerd model dat
je op basis van cultuurhistorische waarden differentieert en koppelt aan een
gedifferentieerde verantwoordelijkheid.’
WH: ‘Is er een waardestellend kader als het gaat om de sociaal-culturele aspecten?’
JB: ‘Als je zou differentiëren kan het architectuurhistorische en kunsthistorische oordeel
een belangrijke zijn maar zeker niet het enige. De Waalsdorpervlakte is bijvoorbeeld
aangewezen als een van de honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode maar
is kunsthistorisch niet te vatten. De manier waarop we de top 100 wederopbouw
hebben samengesteld is illustratief. Het leek een moeilijk issue te zijn maar ik moet het
stuk nog zien waaruit blijkt dat dit de verkeerde honderd zijn.’
WH: ‘Je zou wel kunnen zeggen dat het er te weinig zijn.’
JB: ‘We wisten dat honderd lastig zou zijn; vijftig is makkelijker en 250 zou ook beter
zijn geweest maar het moesten er honderd zijn.’
WH: ‘Hebben we het dan over de nationale canon?’
JB: ‘Wij willen keuzes maken en het criterium is dan: wat is van nationaal en
internationaal belang? Dus het gaat vóór de nationale canon. Het Rietveld Schröderhuis
en het Paleis op de Dam staan dan buiten kijf. Maar wat is verder van nationaal belang?
Natuurlijk staat in de wet dat die zestigduizend monumenten van nationaal belang zijn
maar dat hebben ze in mijn ogen iets te ruim geïnterpreteerd. En als je daarin gaat
differentiëren, kun je daar verschillende financiële regimes en gedifferentieerde regimes
wat betreft verantwoordelijkheid aan koppelen. Er is een grote druk in Den Haag om te
komen tot één model, maar ik kan me niet voorstellen dat dit uit de discussies komt en
dat het veld hier op zit te wachten. Ik zou het heel dom vinden als er gekozen wordt voor
één systematiek. Wat mij betreft dus niet alles centraal of alles decentraal. Sectoraal
moet je wetgeving hebben om je positie te kunnen handhaven. Je kunt je niet volledig
decentraliseren want dat ben je aan de goden overgeleverd.’
WH: ‘Het doet me denken aan het Engelse model met de verschillende gradaties.’
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JB: ‘Naar dat model gaat mijn voorkeur uit, niet naar het model van Nordrhein-Westfalen
waar alles gedecentraliseerd is. Overigens is die differentiatie binnen ons
monumentenbestand er al: één lijn loopt via de belastingen, dan heb je het over de
woonhuizen, en een andere lijn loopt via de subsidies. En juist in die woonhuiscategorie
zit een top die je eigenlijk niet via de belastingen wil laten lopen. Met de introductie van
de top 100 wederopbouw zijn in mijn ogen ook al de categorieën geïntroduceerd want
de minister heeft er nu honderd aangewezen en hij gaat er echt niet nog eens 2500
aanwijzen.’
WH: ‘Daarin speelt ook een sociaal-culturele factor, dat lijkt nu ook een economische
waarde te worden.’
JB: ‘Maar we leven in een kapitalistische samenleving waarin onze cultuurhistorische
identiteit als een zachte waarde geldt. We zijn in feite het slachtoffer van de
economische kaders die worden gesteld. Ik kom uit de antropologie en dan weet je dat
economie ook zacht is. Ik maak die scheiding tussen hard en zacht niet. Economie is
cultuur. Dan gaat het om de culturele dimensie van practical reason, oftewel het doelmiddel-denken. Dat is een van de essenties van het economisch denken. De antropoloog
Marshall Sahlins laat prachtig zien dat dit geen a-historische, natuurlijke categorie is
maar ook een culturele redenering. In het ruimtelijke domein en zeker in ruimtelijke
ordening, zit hem dat in die practical reason.’
WH: ‘Maar dan is dat toch ook cultuur?’
JB: ‘Onze samenleving maakt een verschil tussen het economische domein en het
culturele domein, dat is een heel belangrijk verschil dat vrijwel alle samenlevingen
maken. Ik denk dat je altijd wel op de een of andere manier de eigenheid van je sector
moet bewaren. Er is een voortschrijdende penetratie van dat economisch domein in die
andere domeinen.’
WH: ‘Dan heb je het over marktdenken?’
JB: ‘Illustratief was een voorval met een collega die tijdens de voorbereidingen van onze
fusie zei: “We moet dit bedrijf doorlichten.” Waarop ik zei: “Bedrijf, bedrijf?” Hij
bedoelde de rijksdienst en dat is natuurlijk geen bedrijf in markteconomische termen.
Men gebruikt het woord bedrijf dus als metafoor maar die grenzen tussen het
economische en het culturele zijn heel belangrijk.’
WH: ‘Beseft men wel wat de Monumentenwet heeft opgeleverd?’
JB: ‘Onder minister Zalm is er 950 miljoen gulden in monumenten gestoken en hij wist
dat het bijna één op één weer in de schatkist terug zou keren via uitgelokte
neveninvesteringen en btw-afdrachten. Hij wilde alleen het culturele argument horen!’

WH: ‘Herbestemming wordt steeds belangrijker, er is ook veel media-aandacht voor.
Hoe denkt u over herbestemming?’
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JB: ‘Dat is een complex issue waar we niet zo dramatisch over moeten doen.
Herbestemming is weliswaar meer aan de orde maar het is van alle tijden en dat wordt
te weinig ingezien. In de kwestie rondom het religieus erfgoed wordt dat in mijn ogen
overgedramatiseerd om het op de agenda te krijgen. Gebouwen veranderen continue,
een van de meest dramatische voorbeelden zien we tijdens het katholieke
emancipatieproces van de negentiende eeuw. Men heeft toen de hele gotische erfenis
rücksichtslos afgebroken en vervangen door neogotische kerken. Als je zoiets vanuit een
historisch perspectief bekijkt en met de secularisering in het achterhoofd, is dat zo’n
ingrijpend proces, dat moet je toch ook in de gebouwde ruimtelijke omgeving terugzien.’
WH: ‘U wilt zeggen: als je alle kerken laat staan, als lege hulzen, zou dat een vreemd
signaal zijn?’
JB: ‘Ja, net zoals je al die molens laat staan. In feite ontken je daarmee de
maatschappelijke processen. We moeten op zoek gaan naar een balans. Ik heb eens de
enigszins provocerende titel Sloop is van alle tijden gebruikt; veel mensen kijken nu naar
kerken vanuit een proces en niet vanuit een balans. Op de beroemde Zonneveld-lijst
staan 19 duizend kerken die er ooit in Nederland zijn geweest. Nu zijn er nog
negenduizend over. Dus sinds Willibrord zijn er al tienduizend kerken gesloopt!
Natuurlijk is het wel een groot probleem, dat wil ik niet bagatelliseren. Ik onderstreep
dan ook de stelling van Asselbergs dat er nu van incident naar incident wordt gewerkt.
Je kunt met name de katholieke kerk pas tevreden stellen als zij hun financiële
problemen kunnen oplossen, dat is een legitiem belang. Hun probleem is gigantisch en je
kunt niet zeggen: jullie mogen de markteconomische waarde niet verzilveren. Maar als
je van geval tot geval blijft werken, blijf je in die controverse zitten, dan los je dat niet op.
Je zou eigenlijk moeten afspreken dat er bijvoorbeeld tien van de honderd kerken die
vrij komen moeten blijven staan. De overige negentig kunnen dan op de markt worden
gegooid. Je moet ook afscheid kunnen nemen, daar zijn we heel slecht in. Ik steun Gerard
Rooijakkers wel in zijn strijd tegen die absolute verering van het oude.’
WH: ‘En tegen musealisering, canonisering…hij is vooral voor de dynamiek. Willem
Frijhoff heeft het dan over “ordelijk vergeten”.’
JB: ‘Vanuit de Belvedere-praktijk ken ik maar een voorbeeld waarin dat afscheid nemen
aan de orde was. Bij Abcoude had een kunstenares een ritueel georganiseerd om
afscheid te nemen van een stuk cultuurhistorie naar aanleiding van de bouw van een
tunnel.’
WH: ‘We kunnen dan wel slecht zijn in afscheid nemen, dat werken van incident naar
incident geeft ook aan dat we heel slecht zijn in beleid.’
JB: ‘Ja, daar zijn we slecht in. Het grappige is dat juist door organisaties als BOEi er een
langetermijnperspectief komt, dus vanuit de markt!’
WH: ‘Er is al langer een verschuiving gaande van conservering naar
ontwikkelingsgericht denken.’
JB: ‘Dat negentiende-eeuwse begrip van authenticiteit is eigenlijk en heel curieuze
constructie. Als je dat idee van oorspronkelijkheid crosscultureel gaat bekijken valt de
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Westerse samenleving wel op. Dat is een van de problemen die de Unesco heeft. Kijk
naar die Japanse tempels, die bouwen ze om de tien jaar opnieuw op en zeggen gewoon
dat ze duizend jaar oud zijn.’
WH: ‘In feite geldt dat ook voor veel van onze middeleeuwse monumenten, die zijn steen
voor steen weer opgebouwd.’
JB: ‘Op mijn molenverhaal in Vitruvius kwamen veel reacties.’
WH: ‘Wat doet u daarmee?’
JB: ‘Het toont aan dat er behoefte is aan een Disneylandschap, dat is een postmoderne
uiting. Maar als je het verzet vanuit de molenwereld tegen mijn verhaal bekijkt vanuit de
classificaties, dan zie ik dat als een premoderne reactie. Dat is heel grappig en dat bedoel
ik niet negatief. Je hebt hier te maken met een heel mooi contrast tussen ratio en
ambacht.’
WH: ‘Zou de modernisering van de monumentenzorg parallel moeten lopen aan de
ontwikkelingen binnen de rijksdiensten, dus van een sectorale naar een integrale
aanpak?’
JB: ‘Ik zie wel een ontwikkeling ten opzichte van wat de rijksdienst vroeger deed. RDMZ
keek vanuit een expertperspectief naar gebouwen als een fysieke realiteit met
kunsthistorische aspecten. Maar langzamerhand, en daarin zijn wij als rijksdienst geen
koploper maar lopen we achteraan, gaat erfgoed niet alleen meer over objecten, maar
over het geheel van plekken en verhalen. Het object bestaat niet zonder betekenisgeving
en dat is het geheel waar je zorg voor draagt. Maar het gaat daarbij nadrukkelijk om die
dingen die hun waarde hebben bewezen. Ik ben dan ook echt een aanhanger van het
benoemen van de vijftigjarengrens. De waarde het object en zijn betekenis hangt samen
met of een samenleving investeringen wil leveren om het van de ene op de andere
generatie over te dragen of over te leveren.’
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‘Het huis beschermt de bewoner en de bewoner beschermt het huis’

Interview met: Eloi Koreman
Datum: 11 maart 2008
Plaats: Huis de Drie Moren, Visserstraat 31, Breda
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Eloi Koreman is bewoner en eigenaar van het rijksmonument De Drie Moren in Breda.
Hij restaureerde dit huis samen met zijn broers en vrienden gedurende de jaren 19841991. Koreman studeerde aan de Kunstacademie St. Joost in Breda, is werkzaam als
bouwkunstenaar en ontwierp verschillende pleinen en objecten, zoals onlangs de
nieuwe Hoge Brug bij de opengelegde haven van Breda. Van 1995 tot 2005 was hij als
voorzitter van de Stichting Bewoners Stadshart Breda en als vice-voorzitter van de
Klankbordgroep Monumenten Breda (KMB) betrokken bij het monumentenbeleid van
de gemeente Breda. Dit najaar komt bij uitgeverij de Geus zijn essay ‘Een twijg van
duizend jaar, handleiding voor het gebruik van de oude stadskern’ uit.
‘Het moet een groots spektakel geweest zijn, op 27 augustus 1490. Aan het hof van Graaf
Engelbrecht II van Nassau wordt een ridderlijk toernooi gehouden. Het steekspel trekt
veel bekijks en het Kasteelplein voor de burcht zal dan ook vol met mensen hebben
gestaan. Genietend van de krijgsrituelen en de late zomerzon. Een klein eindje verderop,
ergens op de Vismarktstraat, ontstaat echter een vuurtje dat al snel uitgroeit tot een
rampzalige stadsbrand. Grote delen van het Visserskwartier, waar zoals gewoon voor
die tijd de huizen voornamelijk in hout zijn opgetrokken, worden in as gelegd. De
Visserstraat wordt zwaar getroffen. Ook nummer 31, toentertijd het huis Van Etten
genoemd. Naar eigenaar meester Henric van de Avoirt-van Etten. Deze leent in 1491 het
immense bedrag van 1500 guldens, waarvan hij naar alle waarschijnlijkheid de
wederopbouw van het huis heeft betaald.’
[fragment uit Het geheugen van een straat, achthonderd jaar wonen in de Visserstraat te
Breda, door W. Hupperetz]

WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van de Modernisering van de
Monumentenzorg (MoMo) staat dat het niet verwonderlijk is dat vanuit het veld
gevraagd wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te passen. Waar
komt die vraag vandaan?’
EK: ‘Zo’n honderd jaar geleden is het fenomeen monumenten ontstaan. In feite toen de
ambachten verloren dreigden te gaan. Toen begon men te beseffen dat dingen
beschermd moesten worden. Monumenten zijn niet meer en minder dan een optelsom
van meerdere bouwingrepen in een bouwstroom van jaren. Een monument is niet
afkomstig uit één tijd. Wat je nu steeds meer ziet is dat die bouwstroom begint te stollen.
Dat levert statische monumenten op waar niet meer aan verbouwd wordt. De breuk met
die oude bouwstroom en de overblijfselen van die bouwstroom is misschien wel een van
de oorzaken van de moderniseringsdrang van de monumentenzorg nu.’
WH: ‘Is dat ook de aanleiding voor de MoMo?’
EK: ‘Ik hoop dat dat de aanleiding is. Vroeger werden monumenten onderhouden door
hun bewoners. Tegenwoordig zijn het gesubsidieerde, dode dingen. We moeten ze weer
levend zien te krijgen, aansluiten bij die oude bouwstroom waar ze uit voort gekomen
zijn. Nu wordt er veel energie gestoken in een hoop moeilijk rekenwerk en onderwijl
verdampt het bouwkundig erfgoed. Neem mijn huis bijvoorbeeld, dit zakt nog steeds.
Constateert men zoiets dan gaat men rekenen en nadenken over het boren van palen in
plaats van met een emmertje kalk de scheuren dicht te zetten. Het moet definitief
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helemaal compleet opgelost worden, dat probleem van het zakken. Maar het is helemaal
niet erg dat zo'n huis zakt, dat doet het al vijf eeuwen! Juist dat door dat kunstmatig
overeind houden, breekt er iets. Een emmertje kalk en het gestage onderhoud van een
bewoner, dat is mate van aandacht waar het erfgoed behoefte aan heeft’
WH: ‘Even terug naar die monumentenwet. Die voorziet in een rijkslijst en de objecten
die daarop staan kunnen ondersteuning krijgen via een subsidieregeling en een fiscale
ondersteuning. Dat stelsel willen ze gaan herzien. Is herziening nodig voor dit huis, De
Drie Moren?’
EK: ‘Dit huis in nogal alternatief hersteld. Ik ben begonnen met een stichting die tot doel
had dat het huis de bewoner beschermt en de bewoner het huis beschermt, dat is een
grondrelatie. Er zat een breuk tussen de eigenaar - die elders zat en financieel
verantwoordelijk was - en de bewoner - die in het huis zat en wist hoe het huis zich
voelde. Die relatie moest weer één op één worden, want dat is het beste voor een
monument. Ik heb eigenlijk nooit iets gedaan met de ondersteuning via de belasting. Ik
heb wel subsidie gehad op de materialen. Het was destijds een vervallen pand en het is
nu een huis dat verder kan. Het heeft geen waterhoofd aan onderhoudskosten. Ik betaal
nog steeds absurd weinig als ik het vergelijk met de panden in de binnenstad. Wat heb ik
nou gedaan om een rijksmonument te redden? Ja, ik heb er in het begin wel veel energie
in gestoken, maar uitgesmeerd over de 25 jaar dat ik hier nu woon valt dat toch weer
mee.’
WH: ‘Wat was er gebeurd als dit huis niet op de rijkslijst had gestaan?’
EK: ‘Dan had ik precies hetzelfde gedaan. Maar als ik toen niet in die bouwval was gaan
wonen dan was het huis gesloopt. Kijk maar naar twee huizen verderop, het
rijksmonument Visserstraat 7, dat is vervallen en gesloopt omdat niemand het een
levende bestemming kon geven. Toen ik een maand in mijn huis woonde, ontstond er
een groot gat in het dak. Ik heb dat toen meteen gedicht. Bij Visserstraat 7, waar een
buurpand afbrandde, kwam ook een gat in het dak. De eigenaar woonde elders, rekende
uit dat de grond hem meer opbracht dat herstel en deed niets.’
WH: ‘Wat is nu kenmerkend voor deze tijdsgeest wat betreft de omgang met
monumenten?’
EK: ‘Er is een schakel uit. Terwijl ik vwo deed leerde mijn vader mij een plank door te
zagen, een pen-en-gat-verbinding te maken. En dat leerden mijn zeven broers en zus
ook. Hoorde bij de opvoeding. Dat soort vaardigheden zijn niet meer vanzelfsprekend.
Ambachtsmensen worden steeds schaarser en je moet voor verschillende
werkzaamheden specialisten inhuren. Dat is heel duur. Nu heb je de bouwhistoricus die
dat gat moet vullen en dat is ook een specialisme. Een rijksmonument maakt geen
onderdeel meer uit van de maatschappij maar heeft een afzonderlijke positie. Doordat
het geen deel meer uitmaakt van de nieuwe bouwstroom, komen die monumenten in
een niche terecht. Daarom kost het zoveel geld. Als ik de werkzaamheden aan mijn huis
regulier had moeten uitbesteden aan een restauratieaannemer, had ik het niet kunnen
betalen. Ik heb het zelf gedaan en af en toe met zeven broers.’
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WH: ‘Er speelt een aantal trends, de woonfunctie verdwijnt bijvoorbeeld uit de steden. Is
herbestemming van monumenten haalbaar en betaalbaar?’
EK: ‘Er ontstaat meer en meer een artificiële stadskern waar monumenten als coulisse
bij horen. Je zou dan beter een outletcentrum à la Bataviastad kunnen bouwen. Eigenlijk
krijg je een soort apartheid: mensen die een kunstmatig en virtueel leven leiden en nooit
een hamer zullen vasthouden, daar horen die shopping malls bij. Daarnaast heb je dan
mensen die deelnemen aan de werkelijkheid en die gewoon hun huis, monument of niet,
zelf onderhouden. Die moeten het stadshart met zijn achthonderdjarige wooncultuur
heroveren.’
WH: ‘Dat is nogal radicaal. Is het ook realistisch?’
EK: ‘Ik zeg dit als denkexperiment. Ik weet niet waar je op uit zou komen.’
WH: ‘In Utrecht heeft men in de jaren 1970 Hoog Catharijne gebouwd. Er zijn mensen
die dat een geschenk vinden, want je moet die Blokkers ergens kwijt. Op zo'n manier
behoud je de binnensteden. Die worden dan niet door commercie verkruimeld.’
EK: ‘Moet je eens kijken naar de verschillen die er bestaan tussen winkels in de
binnenstad en in een buitenwijk als het gaat om de verhouding tussen de omzet en wat
ze besteden aan het onderhoud. Die verhouding is totaal scheef. In de binnenstad zitten
echte pandjespooiers. Het is een bidonville, alleen de onderkant van de panden wordt
verzilverd, maar daarboven staat de boel te verrotten. Ik was net nog op het dakterras
van V&D en keek uit over de binnenstad. Dan zie je wat een holle kies het is. Het is
verschrikkelijk wat die winkels aanrichten. Ik zou zeggen: exporteer die commercie en
geef de stad terug aan de bewoners, aan de mensen die er gevoel voor hebben.’
WH: ‘Er is een secularisering, ontkerkelijking gaande. Mag je dat niet ook zien?’
EK: ‘De godsdienst is aan het verdwijnen, maar het spirituele blijft. Neem de Grote Kerk
bijvoorbeeld. Dat gotisch wonder wordt aangetast omdat ze het met een
congrescentrumfunctie overeind houden. Dat is zo krom. In zo'n geval moet je je er als
gemeenschap hard voor maken dat zo'n gebouw leeg blijft. Dan kan de spiritualiteit,
waar het gebouw uit voortgekomen is, er weer huizen.’
WH: ‘U bent ook veel betrokken geweest bij stedenbouwkundige projecten. De
ruimtelijke ordening wordt heel integraal benaderd. Moet je dan nog een sectorale
benadering willen?’
EK: ‘Idealiter zou monumentenzorg niet apart geregeld moeten worden. Maar dan heb je
ook een bestemmingsplan nodig dat daarop inspeelt. Nu zijn bestemmingsplannen vaak
gortdroge, multi-interpretabele instrumenten waarmee je zelfs een Grote Kerk nog plat
kunt krijgen als je wilt. Je moet toe naar een maatschappij waarin monumenten weer
gewoon zijn en onderdeel zijn van de reguliere samenleving. De woonfunctie is daar heel
belangrijk in. Als we het hebben over de identiteit van Nederland, dan zijn de historische
binnensteden heel bepalend voor die identiteit. Als dat leeggelopen gebieden zijn
geworden dan is dus de essentie van de Nederlandse identiteit uitgehold. Ik zou keihard
willen pleiten voor het terugbrengen van de woonfunctie in historische binnensteden
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door te verplichten dat op zijn minst vijftig procent bestaat uit grondgebonden
woningen, met een kat voor het raam, in plaats van pand na pand winkelpuien. Nu zitten
ze zelfs nog moeilijk te doen over een opgang voor wonen boven winkels.
Industrieel erfgoed is ook heel belangrijk om een zinvolle bestemming te geven. Je zou
industriële erfgoedcomplexen goed kunnen gebruiken om je winkelformats in kwijt te
kunnen. Die complexen zijn veel geschikter voor winkel- en horecavestigingen. Twee
vliegen in een klap.’
WH: ‘Vanaf het midden van de twintigste eeuw zie je twee trends: een van doorlopende
geschiedenissen en een van meer ontwikkelingsgericht werken. Heeft u daar iets van
gemerkt bij de restauratie van uw huis?’
EK: ‘Die twee trends zeggen eigenlijk hetzelfde. De gelaagdheid van een monument is
een product van een bouwstroom. Als je doordrongen bent van de waarde van die
gelaagdheid dan kun je ook een nieuwe laag toevoegen. Ik ben helemaal voor ‘dynamisch
erfgoed’. Ik heb dat ondervonden door de geschiedenis van dit huis. Dit huis heeft geen
deur in de voorgevel, het had vroeger een erf aan de zijkant en je komt dus binnen via
een steeg door een deur in de zijgevel. In 1984 werd mij al toegestaan om van een van de
ramen in de voorgevel een deur te maken. Ik heb het niet gedaan, want het is niet nodig.
Maar het moet wel mogelijk zijn.’
WH: ‘Hoe bent u bij de restauratie van dit huis omgegaan met de regelgeving van de
rijksdienst?’
EK: ‘Eerlijk gezegd ben ik nogal losjes omgegaan met de regels en ik heb dan ook een
paar keer op mijn donder gehad van een paar ambtenaren. Niet alles is precies
uitgevoerd zoals het op tekening staat. Het huis vertelt tenslotte meer dan wat je in de
bouwvergunning aangaf. In hoeverre moet je dingen reguleren, dat is de vraag. Voor mij
is het ideaal toch dat totaalpakket van die binnenstad waar bewoners weer voor een
deel zelf bouwhistoricus zijn. Het ambacht is ver uitgekleed, daarom moeten
bouwhistorici het monument lezen en de vertaalslag maken.’
WH: ‘Het gaat dan om het expertperspectief en het perspectief van de bewoner. Hoe
verhouden die zich tot elkaar?’
EK: ‘De bewoners moet je een handleiding geven, net zoals je die krijgt bij een
wasmachine, met daarop aangegeven waar bepaalde bouwkundige ingrepen hebben
plaatsgevonden, en wat de waarde daarvan is. Zo’n soort gebruiksaanwijzing kun je
trouwens ook voor de hele binnenstad maken. Je legt verantwoording af over de
bouwstroom. De gemeente wil dat er meer boven winkels gewoond wordt, maar je moet
dan ook zorgen voor echt kwalitatief wonen. Vaak timmert men nu alleen hokken boven
die winkels en vluchten de bewoners weer weg zodra ze kunnen.’
WH: ‘U bent ook voorzitter geweest van Stichting Bewoners Stadshart in Breda, die zich
ook inzette voor bedreigd erfgoed. Heeft die stichting veel bereikt?’
EK: ‘Het verzet heeft in al die jaren maar een keer iets goeds opgeleverd: toen men van
de Willem Merkxtuin een parkeerplaats wilde maken, dat is niet doorgegaan. De sloop
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van het Oude Dames Huis in de Nieuwstraat en die van het Oudemannenhuis, De Beyerd,
en tal van andere panden hebben we niet tegen kunnen houden.’
WH: ‘Was het ook altijd terecht dat jullie protesteerden?’
EK: ‘Achteraf gezien was het verzet wel terecht, zeker als ik zie wat er voor de objecten
in de plaats is gekomen. De binnenstad heeft tal van waardevolle, onontdekte
monumenten die niet beschermd zijn. Wij hebben gewezen op het gebrek aan informatie
over die panden bij de gemeente. Met dat inzicht had de stad iets moeten doen, daar had
iedereen baat bij gehad. In plaats daarvan is er nu gesloopt op grond van dat gebrek aan
kennis.’
WH: ‘Waar gaat het dan fout, als je niet die verandering teweeg kunt brengen die je zou
willen realiseren?’
EK: ‘Het stadsbestuur heeft de belangenbehartiging mee helpen organiseren. Dat is niet
con amore, maar voor de vorm gedaan. De gemeente had grote plannen met de
binnenstad en wij waren een excuus-Truus. Het grote winkelcentrum de Barones is er
gewoon gekomen, en daarvoor is een heel bouwblok gedempt. De herinrichting van het
stadshart, dat is goed gedaan. En de haven is opengegaan, dat was een roep vanuit de
gemeenschap. Stedenbouwkundig en commercieel is dat een succes geworden, maar
ecologisch is de haven nog steeds een appendix. Iedereen is trots op de haven, maar de
rivier moet terug! Daar gaat het om. De Aa waaraan Breda ontstaan is. Daarbij komt dat
in de uitwerking het waterplan geen cultuurhistorische finesse heeft.’
WH: ‘Is dat erg, krijgen we daar op den duur last van?’
EK: ‘Nu ja, ik heb een bepaalde opvatting over wat erfgoed is. Je moet erfgoed niet
angstvallig bevriezen, het is tenslotte het resultaat van dynamiek. Het erfgoed moet je
inzetten in de bouwdynamiek van heden. De gelaagdheid van een bouwwerk maakt die
dynamiek zichtbaar. Ik had het mooi gevonden als er iets van de oude kades was
hergebruikt en zichtbaar was gemaakt. Zo zou ik ook midden in de haven zo’n pilaar van
de oude parkeergarage met daarop een stukje snelweg hebben laten staan. Dan doe je
recht aan het feit dat in 1963 werd besloten om van de haven een parkeergarage te
maken. Dat is namelijk ook cultuurhistorie.’
WH: ‘De geschiedenis is als het ware uitgepoetst.’
EK: ‘Ja, als je nu zo'n pilaar in een Amsterdamse haven zou neerzetten, dan zou het een
vervreemdend kunstwerk zijn. Oh, wat aardig verzonnen, zeggen ze dan. Hier in Breda
had dit vreemde object vanuit de bouwgeschiedenis van de haven terecht kunnen
bestaan. Nu is de transformatie van de haven een voorbeeld van een foute manier van
omgaan met erfgoed. Het is citymarketing, het gaat alleen om de saus.’
WH: ‘De Haven als decor.’
EK: ‘“There is no greater treason, than doing the good thing for the wrong reason.” En
dan is het in dit geval niet eens goed gedaan.’
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WH: ‘Er was de laatste twintig jaar steeds meer sprake van decentralisering. Wat heeft
dat voor gevolgen gehad voor Breda?’
EK: ‘Van die decentralisering heb ik wel last gehad als voorzitter van Stadshart. De
gemeenten hadden vrij spel en bij de Raad van State keken ze alleen of de gemeenten
zich aan de regels hielden. Hier in Breda heeft die decentralisering ons veel erfgoed
gekost, waaronder een viertal rijksmonumenten. Als de rijksdienst meer invloed had
gehouden, dan hadden die elf panden waar wij voor streden er nog gestaan.’
WH: ‘Denkt u dat echt?’
EK: ‘Al was het maar zo dat het Rijk alleen na gedegen bouwhistorisch onderzoek sloop
toestaat. Wanneer zo’n onderzoek dan nieuwe zaken uitwijst, moet het bouwplan
worden aangepast. Het onderzoek zou ook niet gedaan moeten worden door een bureau
dat handjeklap doet met de gemeente, maar door een onafhankelijk extern bureau. Een
gedegen onderzoek laten uitvoeren dat niet testamentair maar richtinggevend is, valt
binnen de bevoegdheid van het Rijk.’
WH: ‘Vindt u dat er teveel rijksmonumenten zijn?’
EK: ‘Onder voorwaarden mag je van mij alle rijksmonumenten afschaffen. Je hebt nu een
redengevende beschrijving, maar die is erg summier. Die beschrijvingen moeten
uitgebreid en geactualiseerd worden. Het zit hem niet in de vorm, de status
van‘Rijksmonument’, maar in de inhoud. Als je de beschermde status afschaft, moet je
wel zoregen voor een bouwhistorisch rapport mèt een juridische status, eigenlijk een
soort handleiding voor de eigenaar.’
WH: ‘Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de
monumentenwet.’
EK: ‘Ik ga liever uit van het geïntegreerde, in maatschappij en in economie, maar ook van
inhoud en kennis. Daar ligt een taak voor de rijksoverheid, in mijn ogen. De rijksdienst
heeft enorm veel kennis en die moet verspreid worden. Het rijksmonumentenbestand
moet geactualiseerd worden, men moet handleidingen maken, samen met gemeentes.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
EK: ‘Probeer als Rijk de dynamiek en de waarde van het erfgoed bij de steden op het
netvlies te krijgen. Maak handboeken voor het erfgoed in de binnensteden en maak die
stadskernen weer bewoonbaar. Sluit ze aan bij de bron waaruit ze voortkomen: het
wonen.’
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Bloemetjes plukken aan de rand van de afgrond

Interview met: Arno Boon
Datum: 12 maart 2008
Plaats: ENKA complex Ede
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Arno Boon is directeur van BOEi, de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling
en Exploitatie van Industrieel Erfgoed. BOEi is een non-profit organisatie die op initiatief
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) is
opgericht. Aandeelhouders zijn onder meer de Bank Nederlandse Gemeenten,
Triodosbank en de ontwikkelaars Bouwfonds Ontwikkeling en AM. Doelstelling is het
bundelen van expertise en (financiële) middelen om daarmee herbestemming van
industriële monumenten mogelijk te maken; in eigen beheer of als adviseur. Arno Boon
was eerder hoofdredacteur en directeur van universiteitsuitgeverij Cereales en
gemeenteraadslid van Wageningen. Hij is tevens oprichter en secretaris van ’t
Wagenings NUT, een lokaal fonds dat sociaal-culturele doelen ondersteunt en was
initiatiefnemer van herbestemming van diverse gebouwen in Wageningen.
Het gesprek met Arno Boon vindt plaats tijdens een rondgang op het ENKA-terrein in
Ede. ENKA werd geopend in 1922 en was de tweede vestiging van de Nederlandse
Kunstzijde Fabriek. Kenmerkend voor het complex is het grootschalige carré, in feite één
gebouw – een complex van hallen - van 250 bij 250 meter. Gedurende de jaren twintig
zijn er al meerdere uitbreidingen op het 40 ha. grote terrein gerealiseerd, mede als
gevolg van een veranderend productieproces en successen. ENKA kwam eind jaren
negentig in handen van investeerders en de productie verhuisde naar lage lonenlanden.
In 2002 sloot ENKA de deuren en in 2003 is het terrein verworven door AM. AM is met
Fortis Vastgoed Ontwikkeling een samenwerking aangegaan voor de herontwikkeling
van het ENKA-terrein waarop circa 1500 woningen en commerciële en culturele
voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Voor de uitwerking van dit plan is een
convenant met de gemeente Ede, RACM en ontwikkelaars gesloten. Onderdeel van dit
convenant is dat planbeoordeling gestroomlijnd plaatsvindt én iteratief is; de commissie
ENKANS moet ‘’behoud door ontwikkeling;; in de praktijk handen en voeten geven. BOEi
verzorgt het voorzitterschap en secretariaat. In de ENKANS zijn de RACM, de Edese
Monumentencommissie en Welstandscommissie – stemgerechtigd - en de ontwikkelaars
– als adviseurs - vertegenwoordigd. De provincie Gelderland is agendalid.
WH: ‘Hoe staat de herbestemming van dit industrieel erfgoedcomplex er op dit moment
voor?’
AB: ‘De transformatie van dit terrein bevindt zich nu in een impasse doordat een plan
waar drie jaar aan is gewerkt van tafel is geveegd omdat het onhaalbaar is. Niet
onbelangrijk daarin is een zeer stevige financiele eis van de gemeente Ede. Er is nu een
nieuw stedenbouwkundig plan, waar de ENKANS zich een heel eind mee kan verenigen
op hoofdlijnen maar nog steeds is niet duidelijk of het plan voldoende opbrengt voor
ontwikkelaar én gemeente. De provincie heeft een bijdrage toegezegd maar dan moeten
partijen er binnenkort wel uit zijn.
Onder de druk van teruglopende bijdragen van het Rijk voor de gemeenten én
oplopende kosten bij gebiedsontwikkeling, de Vinexlokaties waren wat dat betreft veel
meer ‘’appeltje-eitje’’ zien we meer dat gemeenten de onderhandelingen hard
aanvliegen en ik vraag me wel eens af hoe renderend de marktpartijen zullen zijn op dit
soort lokaties. Dit nog afgezien van de manier waarop met elkaar omgegaan wordt.’
WH: ‘Terwijl dat vroeger juist tegengesteld was!’
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AB: ‘Aan ons als BOEi en mijzelf als voorzitter de uitdaging om iedereen binnen boord te
houden. Omdat wij niet alleen gáán voor monumenten maar ook verstand hebben van
vastgoedexploitatie weten we heel aardig hoe de hazen lopen. Het is voortdurend de
balans zoeken tussen voortgang, gemeentelijke belangen, belangen van de ontwikkelaar,
en, ja zelfs, de belangen voor de verkopende partij kun je niet ontkennen, dat is dus de
ENKA BV, die nog voor sanering van sloop moet zorgen. Die sloop is nu volop gaande
terwijl de ENKANS nog niet haar zege aan het nieuwe plan heeft gegeven.
Gemeente, noch ontwikkelaar kunnen ENKA BV daarin stoppen. We moeten dus het
denken over het ENKA-Carré versnellen; dat is onderdeel van de nieuwe
stedenbouwkundige schets. Dat Carré, het eigenlijke monument dat is afgebakend door
de vier hoektorens is in 2004 niet beschermd. Dat was onderdeel van de deal die in het
convenant opgesloten ligt. Als we nu niet versnellen want anders valt er straks met
‘’transformatie’’ niets meer te bereiken. Die transformatie; dus niet fysiek alles
behouden maar - delen van – monumentale gebouwen restaureren, reconstrueren of
door nieuwbouw vervangen, is juist de kern van de wijze waarop wij hier de Belvedèregedachte invullen.
Het is voor ons overigens een aparte rol; in de regel zitten we aan tafel voor het
áánpakken van gebouwen, bestemmingen zoeken, restauratieplannen maken en
investeren. Ik zit dus aan tafel als begeleider van een proces maar wel vanuit de drive
om gebouwen her te bestemmen; iets wat op het ENKA terrein nu na 5 jaar nabij is.
Hoopvol daarin is de optie dat de ROC A12 en Reehorst de monumenten betrekken een
belangrijk en cruciaal element; als ENKANS varen we daar op. Partijen staan niet in de
rij voor hallen met sheddaken.
WH: ‘Wat is de afweging geweest die aan het convenant te grondslag lag?’
AB: ‘De afweging is meerledig geweest; niet alleen de cultuurhistorie maar ook de
haalbaarheid en dat hebben we getoetst aan voorbeelden uit binnen en buitenland. Het is
bijna onhaalbaar om zo’n enorm complex een herbestemming te geven. Je kunt wel een
functie bedenken maar je moet wel een idee hebben wat een markt, commercieel of
sociaal-cultureel, kan dragen. Zonder handtekening van een nieuwe gebruiker is er
eigenlijk nog geen herbestemming en behoud gerealiseerd. Zo’n complex zou zelfs in
Amsterdam lastig zijn. De Westergasfabriek is ook moeizaam verlopen; dat was tien jaar
lang bloemetjes plukken aan de rand van de afgrond, weet ik van onze voorzitter Ton
Meijer. Het draait nu goed en dat typeert de populariteit van dit soort complexen. De kern
is dus: vind de functies en de gebruikers, sluit huurovereenkomsten want anders is het
gewoon luchtfietserij. Heb je eenmaal die functies dan lukt het dichten van de onrendabele
top meestal wel’
WH: ‘Ziet u een ontwikkeling in hoe gemeenten zich opstellen in
herbestemmingstrajecten?’
AB: ‘De ervaring bij gemeenten inzake herontwikkeling en herontwikkeling binnen
gebiedsontwikkeling is gering omdat het maatwerk is en multidisciplinair is. Dat geldt
ook voor marktpartijen. Er komt bovendien vaak bodemsanering bij kijken, dat maakt
het ook weer ingewikkeld en kostbaar. De verontreiniging zit hier bijvoorbeeld voor een
deel onder de gebouwen, dat kan zorgen voor conflicten. En een deel van het terrein is
inmiddels bos geworden dat nu niet meer gekapt mag worden. Ondertussen gaat de
bouwkundige staat van de gebouwen steeds verder achteruit. Er moet op veel borden
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tegelijk geschaakt worden waarbij af en toe schaakstukken ineens een veld naar voren of
achteren zijn gewandeld, zullen we maar zeggen’, glimlacht Boon: ,Ik zie de kennis wel
met sprongen vooruit gaan; de aanpak in Tilburg is wat dat betreft voorbeeldig.
Stabiliteit in de projectleiding is dan zeer belangrijk.
WH: ‘Wat is voor u van belang dat er binnen de modernisering van de monumentenzorg
verandert? En wat is de rol van BOEi daarbij?’
AB: ‘Ten aanzien van de Rijksdienst zie ik langzamerhand een verbetering; ik zie een
nieuwe generatie aantreden en ik zie de ambitie om pro-actief te zijn met de altijd
beperkte financiele middelen; neemt niet weg dat de neiging om te focussen op de
bouwhistorische, en zelfs bouwkundige details, er nog zeker is. Ik vraag me af wat dat
voor zin heeft als we vooral een cultuurhistorisch verhaal willen koesteren en
overbrengen naar het publiek en volgende generaties.
Zaken zijn ook niet zo zwart wit. We hebben veel te maken met marktpartijen en
projectontwikkelaars en daar zitten tot op het hoogste niveau ontwikkelaars bij met oog
voor cultuurhistorie als ‘’identiteitmaker’’ in gebiedsontwikkeling. Als ik met hen
discussieer zeg ik altijd dat volgens mij niet die Monumentenwet het probleem is maar
de manier waarop die wordt uitgevoerd. De regels zijn niet het probleem maar de
mensen die hun positie ontlenen aan die regels en dan moet je die mensen veranderen.
Of anders geredeneerd; je moet ze niet de kans geven om terug te vallen op handhaven.
Wij zetten in onze eigen plannen enorm in op het ‘’meenemen van betrokkenen’’ en
transparantie tot en met exploitaties aan toe.’
WH: ‘Bent u eigenlijk een soort mediator?’
AB: ‘Bij de fusie van RDMZ en ROB heb ik gezegd dat je ook vastgoedkennis en
onderhandelingsvaardigheden in huis moet halen. Je moet de mensen uit de
monumentenzorg beter laten snappen hoe een ontwikkelaar denkt en vice versa..
Daarnaast is er natuurlijk nog de verdeling van subsidiegeld; onze praktijk leert
overigens dat wij de projecten ook met ander subsidiegeld rond krijgen. Voor
woonhuizen is dat met de restauratiehypotheek van het Nationaal Restauratiefonds
goed geregeld, je zou je kunnen afvragen of die categorie dat zo hard nodig heeft maar
laten we niet weggooien wat we hebben. Maar voor de grootschalige monumenten zoals
fabrieken, kerken, stellingen en dergelijke is een tijdrovend en kostbaar
subsidiebouwwerk opgetuigd dat vooral juridisch gedreven lijkt; als er maar geen gedoe
komt van toekenningen; Dan heb ik het niet over de onderhoudsregeling van het BRIM
maar de achterstandenregeling waar nu zo’n 100 miljoen te verdelen is. Ik zie de ratio
niet van 700 aanvragers die elk alleen al aan out of pocketkosten zo’n 15.000 Euro
besteden aan elke aanvraag. Met de laatste subsidieronde is daarmee alleen al – bij 700
aanvragen – ruim tien miljoen Euro besteed. Van die 700 aanvragen vallen er hoogstens
100 in de prijzen. Waarom niet een systeem met inschrijven, zeg maar ‘’wie het eerst
maalt , maalt het best’’ met een vleugje loting erbij?
WH: ‘Minister Plasterk wil meer samenhang aanbrengen tussen de monumentenzorg en
ruimtelijke ordening. Hoe ziet u de gebiedsgerichte benadering?’
AB: ‘Ik zie nog niet zoveel krachtige voorbeelden van die combinatie. Er is overigens nog
veel fixatie op Den Haag en dan vooral Den Haag als subsidieruif. Als
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monumentenorganisaties moeten we successen, en zeker successen die een plek hebben
in gebiedsontwikkeling én meer betekenis hebben dan alleen maar restauratie maar ook
door de al dan niet nieuwe bestemming, veel meer publicitair uitmelken. De
monumentensector, en dan bedoel ik de restaurerende instellingen, is nu een beetje een
sector met de rug tegen de muur die wat vastdraait in de discussies over de koers en
richting van Erfgoed Nederland. Je moet naast problemen laten zien ook zoveel mogelijk
positieve verhalen vertellen.’
WH: ‘Hoe staat u tegenover de decentralisatie in de monumentenzorg?’
AB: ‘Ik denk dat je de kat op het spek bindt als je helemaal decentraliseert en de
gemeenten dus in de positie brengt dat zij alles kunnen gaan bepalen. Bij locaties als
waar we nu zijn is de gemeente een partij die gaat over wat beschermd moet worden en
wat niet. De monumentenambtenaar en de monumentenwethouder zitten vaak te laag in
de hiërarchie. De wethouder Financiën en Grondzaken en de wethouder Economische
Zaken of Ruimtelijke Ordening, dát zijn de smaakmakers. Je hebt af en toe de
uitzondering maar in de regel domineren dat soort beleidsvelden afwegingen. Het
ontbreekt op dit moment aan een nationale toetser die gefundeerd aangeeft wat op
nationale schaal belangrijk is. Als je een rijksdienst hebt die slagvaardig wil zijn moet je
de medewerkers ook equiperen zodat ze dus ook niet in het veld komen, werkt dat niet.’
WH: ‘Dit pleit weer voor een centralisering…’
AB: ‘Ze hebben bij de rijksdienst een cultuuromslag nodig; neem die telefoon ook ’s
avonds eens op. Er is een andere cultuur nodig. Je moet de macht altijd goed verdelen.
Als je alles bij de gemeenten legt gaan dan is er geen tegenmacht. Als de rijksdienst
tegenmacht wil zijn hoort daar ook een snel en deskundig opereren bij’
WH: ‘En de provincie?’
AB: ‘Provincies zijn te klein qua expertise, slagvaardigheid en invloed is mijn indruk en
voorzover we met provincies te maken hebben; uitzonderingen daargelaten.. Dan kun je
beter een goede rijksdienst hebben die echt weet wat er speelt en waar ze veel beter ín
de processen zitten.’
WH: ‘Maar de rijksdienst gaat zich vooral richten op de rijkslijst vanuit een
gedifferentieerde verantwoordelijkheid.’
AB: ‘Je bedoelt een soort topmonumenten en de rest geen aandacht geven? Maar die
toppers zijn niets zonder de competitie, de context. In het spel van planvorming en
waardebepaling is er nog wel een slag in te maken. De kunst is het om op een gegeven
moment een praktijk te ontwikkelen waarin niet alles met beleidsnota’s, criteria en
analyses beoordeelt en dichtgetimmerd wordt; dat zie je ook elders in de maatschappij.
Er is ook zoiets als gezag nodig om knopen door te hakken; dat is inhoudelijk gezag dat
met flair, overtuiging en als het nodig is robuust gebracht wordt. Zorg als rijksdienst dat
je met dat gezag een basis hebt om in dat veld ook besluiten te nemen, zowel over wat je
beschermt als waaraan je subsidie geeft. Dat de adviesplicht van de RACM is komen te
vervallen is daarom een stap achteruit, zeker in gemeenten die geen krachtig
monumentenbureau hebben.’
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WH: ‘Is het niet een kleiner wordende centrale overheid die verder wil decentraliseren?’
AB: ‘Het is de geldkwestie die de discussie over aantallen monumenten overschaduwt en
dan krijg je zo’n reflex dat je je terugtrekt uit de canon. Maar hoe kun je nu een canon
hebben als je niet eens een idee hebt wat er voor de rest is. Hoe kan er nou een
eredivisie zijn zonder breedtesport? De kleine monumentjes in de dorpen op de hoek
van de straat; ook dáár moet het verhaal verteld blijven worden’
WH: ‘Zijn die verschillende niveaus niet los van elkaar te zien? Men wil minder regels,
minder bureaucratie en maximaal twee bestuurslagen ergens bij betrekken. Als je wilt
vereenvoudigen kom je waarschijnlijk ook op een kleinere lijst uit.’
AB: ‘Het is weer het denken in structuren en niet in cultuur, vaardigheden, leiderschap.
Ik denk dat een rijksdienst de directe zorg heeft voor de selectie van het totale bestand,
alle andere partijen denken vanuit hun particuliere belang, dat geldt ook, ‘’in the end’’
voor ons; onze monumenten zijn natuurlijk ook het belangrijkst.’
WH: ‘Maar wiens verhaal moet er verteld worden?’
AB: ‘Het verhaal van de cultuurhistorie; het verhaal over de industrialisatie, het verhaal
van de mensen, jouw en mijn ouders, grootouders en op welke wijze hun wereld
veranderde en wat daarvan is gebleven herinnnert ons aan die verhalen; verhalen over
uitbuiting, uitvindingen en vooruitgang.
WH: ‘Moet je de deïndustrialisatie en secularisering ook niet laten zien in de ruimtelijke
ordening?’
AB: ‘We komen om in de paleizen en statige huizen die met bloedgeld gebouwd zijn, daar
lopen we allemaal bij te kwijlen en ze zijn mooi, dat kan ik niet ontkennen. Dat slopen
we toch ook niet omdat we de koloniën kwijt zijn? Bij kerken is het een apart soort
emotie; veel juist niet-kerkelijken gebruiken zelfs krachttermen om hun pleidooi voor
behoud van godshuizen kracht bij te zetten. De katholieke kerk speelt een apart spelletje
onder het mom van “het is Gods huis en dus mag er niks”. Ik kan me toch niet aan de
indruk onttrekken dat het financiële motief net zo sterk is; bij sloop leveren de locaties
meer op. Bij het behoud van kerken zou een deltaplan nodig zijn; nu lijkt er voor élke
kerk geknokt te worden; heel begrijpelijk maar de vraag is wat het resultaat zal zijn.
Misschien is het goed om een kerncategorie geheel te behouden voor de kerkdiensten en
bij ‘’mindere’’ categorieën meer vrijheden toe te staan bij de herbestemming. Dat is
opnieuw een afweging die niet lokaal maar nationaal gemaakt moet worden.
WH: ‘Heeft u het gevoel dat er iets goeds uit de MoMo komt? Bent u er überhaupt bij
betrokken?’
AB: ‘Nee. De algemene klacht is dat de beherende en ontwikkelende clubs niet betrokken
zijn bij de MoMo.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
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AB: Fiscaliseer de monumentenzorg in zijn geheel en bedenk een list waardoor kerken
bij fiscaal niet-relevante partijen wel steun kunnen krijgen.Zo verleg je de geldstroom
naar daar waar het echt nodig is, namelijk bij incourante grootschalige gebouwen. Bij
dat soort projecten moet altijd geld bij en verbindt het restauratiesubsidiegeld met
andere geldstromen. uit cultuur, uit plattelandsvernieuwing of Europees geld.’
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Gelderland kiest voor Belvoir

Martin van Bleek
Datum: 12 maart 2008
Plaats: Koetshuis kasteel Zypendaal te Arnhem

43

Martin van Bleek studeerde Architectuur en Restauratie aan de Technische Universiteit
in Delft. Na zijn studie werkte hij onder andere voor de Gelderse
Monumentencommissie, de Gelderse Monumentenraad en de provincie Gelderland.
Sinds 1991 is Martin van Bleek in dienst bij het Gelders Genootschap als
monumentenadviseur. Zijn werkzaamheden omvatten bouwplanadvisering, beleids- en
technische adviezen, begeleiding onderhoud en restauratie en orgeladvisering.
Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers
(NVMz) en secretaris van het bestuur van het Nationaal Restauratie Centrum en van het
landelijke netwerk steunpunten monumentenzorg. Bovendien is hij betrokken bij de
organisatie van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed. Martin van Bleek is tevens lid van
het platform Monumenten van Erfgoed Nederland.
Het Gelders Genootschap waar Martin van Bleek werkzaam is, is een vereniging van
gemeenten in Gelderland die zich inzet voor het behoud en de bevordering van de
schoonheid van stad en land. Zij doet dit door een vijftigtal gemeenten te adviseren over
een breed spectrum van aspecten van ruimtelijke kwaliteit. De aandacht van het Gelders
Genootschap gaat daarbij niet alleen uit naar het behoud van bestaande kwaliteiten
maar ook naar het creëren van ruimte voor vernieuwende ideeën. Het motto van het
beleidsplan van het Gelders Genootschap is dan ook ‘Zich rekenschap geven van de
toekomst’. Uit dit interview met Martin van Bleek blijkt hoezeer dit motto past bij het
proces van het moderniseren van de monumentenzorg.
WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van het project Modernisering
Monumentenzorg (MoMo) staat te lezen: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit
het veld gevraagd wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te
passen.” Waar komt die vraag volgens u vandaan?’
MvB: ‘Die modernisering is in feite al ingezet door minister Brinkman. Bij de
voorbereidingen op de nieuwe Monumentenwet van 1988 kwam men met een nieuwe
manier van denken over monumentenzorg. Sindsdien zijn er veel amendementen
geweest, de wet is telkens weer gemuteerd. Maar ondanks de toezegging van minister
Brinkman is er nooit een evaluatie van de wet zelf geweest.’
WH: ‘Wat is nu de belangrijkste verandering die maakt dat die wet niet meer actueel is?’
MvB: ‘De wet was bedoeld om de monumentenzorg te decentraliseren en om de
gemeenten meer bevoegdheden te geven. De adviesplicht vanuit het Rijk gaat
veranderen in een adviesbevoegdheid, maar hoe dit precies wordt vormgegeven is op
dit moment nog niet bekend. Dat is tekenend voor de tweeslachtigheid. Aan de ene kant
wil men de monumentenzorg decentraal regelen maar aan de andere kant wil men
bepaalde zaken toch centraal houden. We zijn een decentraal model ingegaan en dat
heeft wel al post gevat in de hele manier van denken. En om nu weer alles centraal te
gaan doen, zou betekenen dat je bepaalde verworvenheden tenietdoet. Het is nu wel het
uitgelezen moment om via de MoMo dingen bij de kop te pakken. Er zullen logische en
duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Sinds 1988 zijn de verantwoordelijkheden
zo laag mogelijk neergelegd. Dan moet je de partijen die verantwoordelijk zijn ook de
mogelijkheden geven.’
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WH: ‘Is de top 100 wederopbouw een voorbode van dat nieuwe model?’
MvB: ‘De aangewezen topmonumenten uit de wederopbouwperiode zijn er honderd
geworden omdat de minister dat wilde, het mochten er niet meer zijn. De rijksdienst had
daar aanvankelijk, als gevolg van hun categorale studies, hele andere ideeën over. Dat
betekent dus dat er een heel reservoir van wederopbouwmonumenten nu vogelvrij is.
De exacte overweging waarom deze top 100 nu dé top 100 is, is niet echt helder. Dus wat
gebeurt er? Het veld moet dan zeggen wat we doen met de rest van de
wederopbouwmonumenten. Gelukkig zijn er gemeenten die de verantwoordelijkheid op
zich nemen. De wederopbouw is natuurlijk heel kwetsbaar omdat de gebouwen zijn
ontworpen in relatie met hun omgeving. Herinrichten van de buitenruimte betekent
soms de aantasting van je concept. Apeldoorn wijst nu een top 10 wederopbouw aan,
gemeente Lingewaard met het dorpje Gendt wijst wederopbouwmonumenten aan en
ook Tiel is een voorbeeld van een gemeente die zelf al in een vroeg stadium de
verantwoordelijkheid heeft opgepakt. Als we alles weer centraal gaan doen, dan doe je
dit weer teniet. Aan de andere kant ligt er ook een kameropdracht. We hebben een
stuwmeer van oude monumenten, qua financiering dan. Alles wat je er bij doet, mag
geen nieuw stuwmeer opleveren. Dus die top 100 wederopbouw is ook geselecteerd op
basis van de staat waarin ze verkeren want ze mochten niet teveel kosten meebrengen.
Met als gevolg dat er ook een paar pareltjes, die in minder goede staat zijn, worden
bedreigd.’
WH: ‘Dus er is bewust op dat criterium geselecteerd, terwijl de rijksstatus in feite ook is
bedoeld om te beschermen.’
MvB: ‘Wat is nu een monumentenlijst? Dat zijn die objecten die van gemeentelijk,
provinciaal of nationaal belang zijn. Het is daarbij dus minder van belang in welke staat
ze verkeren, het gaat om de intrinsieke waarde. Maar bij de top 100 wederopbouw
speelde de onderhoudsstaat wel een belangrijke rol. Als die onderhoudsstaat indicatief
gaat worden bij de selectie, dan krijg je een discrepantie op je lijst. De oude rijkslijst is
een lijst van objecten waarvan we vinden dat ze van belang zijn om te bewaren, dat is
ons verhaal naar gemeenten en eigenaren. Het gaat er juist om dat wij het van belang
vinden dat die objecten steun krijgen.’
WH: ‘Hoe denkt u over de fiscale ondersteuning van de woonhuismonumenten?’
MvB: ‘Je kunt je richten op de krenten in de pap maar als de pap dermate is verwaterd,
heb je aan die krenten ook niets meer. Het instandhoudingsregime dat er nu omheen
bedacht is, is in veel opzichten niet ideaal. In het verleden had men bijvoorbeeld de
boerderijen in een fiscale regeling zitten, maar als er onvoldoende inkomen is, heeft dat
geen zin. Alleen de eigenaren van woonhuisboerderijen hadden er profijt van hebben.
De regeling voor boerderijen met een agrarische functie is gelukkig aangepast. Wanneer
de eigenaren van woonhuismonumenten geen fiscale ondersteuning krijgen, is de kans
groot dat er bezuinigd zal worden op het onderhoud van deze monumenten, hetgeen
afbreuk zal doen aan de monumentale waarde en dat wil je ook niet. Je moet wel
differentiëren in regelgeving.’
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WH: ‘Hoe kijkt u aan tegen de toeristische façades die met monumentengeld worden
ondersteund?’
MvB: ‘Als ik nu kijk naar een gemeente als Apeldoorn, waar veel villa’s staan, dan
probeert men daar een integraal beleid te voeren en niet een façadebeleid. Ik denk dat je
wel naar de opbrengsten van het toerisme moet kijken. Je ziet dat als een streek
monumenten heeft, het toeristisch interessant is. Maar die horecaopbrengsten komen
vervolgens niet ten goede aan de monumenteneigenaren, terwijl die wel vaak de
veroorzakers zijn van de toeristische aantrekkingskracht. Wij hebben bijvoorbeeld
inhoudelijk bijgedragen aan een landgoederenplan in de gemeente Rheden. Veel
toeristen komen op deze landgoederen af en geven veel geld uit in de streek. Deze
opbrengsten komen echter niet terug bij de landgoedeigenaren die de landgoederen
instandhouden. Een onderzoek van Elisabeth Ruijgrok, gesubsidieerd door de provincie
Gelderland, maakt duidelijk hoe de cultuurhistorische waarde vertaald kan worden in
geld. Zij stelt zich op als makelaar met cultuurhistorische inslag: wat betekent
cultuurhistorie voor de economie en hoe zou je een bepaalde koppeling kunnen leggen?
Nu is het nog zo dat de ene persoon investeert en de andere het geld opstrijkt. Zwart-wit
gezien: de instandhouding moet betaald worden met cultuurgeld en opbrengsten komen
bij toerisme terecht.’
WH: ‘De commotie rondom de leegstaande kerken en de verschillende incidenten maken
duidelijk dat er geen duurzaam beleid is.’
MvB: ‘Dat zie je ook aan de Monumentenwet, er is elke keer ingespeeld op een bepaald
incident. Elke keer wordt gesleuteld aan een onderdeel van de wet zonder daarbij de
samenhang in het oog te houden. Dat gaat op een gegeven moment wringen.
WH: ‘Welke keuzes zouden dan gemaakt moeten worden?’
MvB: ‘Die keuzes liggen op het terrein van verantwoordelijkheden: wie is waarvoor
verantwoordelijk? En als je dan verantwoordelijk bent, of geacht wordt te zijn, kun je die
verantwoordelijkheid dan ook oppakken? En hoe zit het dan met de procedures, de
financiering en de relatie met andere beleidsvelden? De kleinere gemeenten pakken hun
verantwoordelijkheden vaak goed op maar hebben vaak weinig formatie, de
ambtenaren hebben vaak versnipperde taken en daardoor geen mogelijkheden om
dingen goed op te pakken.’
WH: ‘We praten steeds meer over ruimtelijke ordening en cultuurhistorie en men
probeert dat geïntegreerd te bekijken. Is het nu al aan de orde om die
monumentenwetgeving meer integraal te gaan bekijken?’
MvB: ‘Er zijn provincies zoals Gelderland waar is gekozen voor ‘Belvoir’, een actief en
herkenbaar cultuurhistorisch beleid waarbij ruimtelijke, economische en
cultuurhistorische belangen elkaar moeten inspireren en versterken. Inmiddels is
Belvoir 3 in voorbereiding. Het is in feite vergelijkbaar met het Belvederebeleid. De
cultuurhistorie loopt als rode draad overal doorheen, het object en zijn omgeving is
onderdeel van het verhaal. Wederopbouwmonumenten zijn bijvoorbeeld met name het
gevolg van een ruimtelijk ontwerp waarbinnen de gebouwen hun plaats hadden. Dat
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integrale denken moet je zeker stimuleren. Bovendien heeft de provincie Gelderland er
geld voor over.’
WH: ‘Er zijn nieuwe verhoudingen tussen particulier initiatief en burgers. Hoe staat u
tegenover de participatie van burgers?’
MvB: ‘Er worden bijvoorbeeld steeds meer burgerleden toegevoegd aan
welstandcommissies om de betrokkenheid te vergroten. Als Gelders Genootschap willen
we een geïntegreerde advisering met een gecombineerd eindadvies op basis van
cultuurhistorie en welstand. Wij nemen dus naast elementen van de architectuur, ook
cultuurhistorische elementen mee. De lokale kennis over de geschiedenis speelt daarin
een belangrijke rol, die plaatselijke kennis kunnen wij nooit evenaren.’
WH: ‘Maar dat kan een heel persoonlijke keuze of invalshoek zijn.’
MvB: ‘Wij vragen of de lokale leden gegevens willen aandragen en vervolgens gaan we
bekijken of dat relevante informatie is. Wij als genootschap zijn deskundig in het
beoordelen van architectuurhistorische en stedenbouwkundige aspecten, maar wij
bezitten niet de volledige plaatselijke kennis.’
WH: ‘Dat is dus het plaatselijke expertperspectief.’
MvB: ‘De kennis wordt op hoofdlijnen getoetst, maar onze ervaring is dat de plaatselijke
leden zeer deskundig zijn. Cultuurhistorische aspecten worden meegewogen binnen de
algemene waardering van het object, maar een monument moet van zichzelf ook nog
enige waarde hebben. Je kunt kijken naar welke rol je het plaatselijke initiatief geeft. Bij
het voeren van een monumentenbeleid kun je heel goed de plaatselijke bevolking laten
meehelpen ten behoeve van het draagvlak. Het beoordelen van plannen is hierbij een
afzonderlijk traject. Plaatselijke betrokkenheid is belangrijk en een verworvenheid. Dit
staat echter los van het onderzoeken of je die werkzaamheden efficiënter kunt
uitvoeren.’
WH: ‘Hoe denkt u over de vijftigjarengrens?’
MvB: ‘Ik ben blij dat we die bij gemeentelijke monumenten niet hebben. Je ziet wat er bij
de wederopbouwmonumenten gebeurt: door die vijftigjarengrens vallen toppers buiten
de boot. Een zeventiende-eeuws pand en een vroeg negentiende-eeuws monument kun
je goed uitleggen, maar kom je bij een laat twintigste-eeuws pand, dan zeggen ze: “Dat
heb ik zelf nog gebouwd zien worden, hoe kan dat nou monument zijn?”. Dan komt het
zo dichtbij. Gebouwen uit de jaren zeventig worden nu gesloopt. Enige afstand is wel
goed, maar om nu te zeggen dat die vijftig jaar de juiste afstand is… Bovendien is de
omloopsnelheid van gebouwen nu ongeveer 25 jaar!’
WH: ‘Zijn er al effecten van het Jaar van het Religieus Erfgoed zichtbaar?’
MvB: ‘Eén van de doelstellingen van het Jaar van het Religieus Erfgoed is
draagvlakverbreding. We merken ook dat bewoners een kerk als ankerpunt beschouwen
in hun wijk, ook al is men zelf niet religieus. In Nijmegen wilde men bijvoorbeeld een
kerk uit de wederopbouwperiode slopen maar de buurt wilde niet dat de kerk gesloopt
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werd en heeft toen actie gevoerd voor het behoud. De kerk is dan ook behouden en is nu
in gebruik als opvang voor gehandicapte kinderen. Kerken zouden in eerste instantie in
stand moeten worden gehouden in de functie waarvoor ze gebouwd zijn, al dan niet met
nevenbestemmingen. Lukt dat niet, dan pas is herbestemming een optie.’
WH: ‘Is de katholieke kerk eigenlijk blij met het Jaar van het Religieus Erfgoed? Want in
feite worden zij ook met een financieel probleem opgezadeld.’
MvB: ‘Het Jaar van het Religieus Erfgoed zegt niet dat alles behouden moet blijven. Het
probleem bij de categorie religieus erfgoed is dat de instandhouding in feite wordt
betaald door een kleine groep gelovigen met behulp van subsidies van de overheden.
Het blijkt echter dat de omgeving ook belang hecht aan de instandhouding van die
gebouwen. Het Jaar van het Religieus Erfgoed wil zoals eerder gezegd het draagvlak
vergroten en de omvang van het instandhoudingsprobleem inzichtelijk maken zodat er
effectief beleid gemaakt kan worden. Minister Plasterk heeft aan de organisatie van het
Jaar van het Religieus Erfgoed dan ook gevraagd om bouwstenen voor een strategisch
plan aan te dragen.’
WH: ‘Er komen in de komende jaren vermoedelijk zo’n duizend kerken vrij. Hoe wordt
dat probleem opgelost?’
MvB: ‘Het vinden van nieuwe functies voor zoveel gebouwen is juist het probleem. Niet
elke wereldlijke functie is geschikt en je kunt ook niet in elke kerk een museum of
bibliotheek vestigen. Het gaat voor gelovigen om een gebouw voor de eredienst. Er zijn
ten aanzien van de instandhouding vele inzichten en meningen. De Rooms-katholieke
bisschop van Haarlem zegt bijvoorbeeld dat de parochies het interieur in stand zouden
moeten houden en de gemeenschap verantwoordelijk is voor de instandhouding van de
buitenkant van het gebouw. Het instandhouden van een gebouw is nu niet bepaald het
hoofddoel van een parochie. Fiscale regelingen hebben geen effect voor een kerk. In het
verleden heeft de overheid veel kerken op de monumentenlijstlijst gezet en dan
verwacht je dat er ondersteund wordt bij de instandhouding. Met het Jaar van het
Religieus Erfgoed hebben we meerdere doelstellingen: draagvlakverbreding, het
inzichtelijk maken van de problemen rondom de instandhouding van religieuze
gebouwen en het zoeken naar mogelijke oplossingen. Daarbij spelen ook kwesties als
nevenbestemmingen, herbestemmingen en sloop. Juist die sloop komt in de publiciteit
helaas het meeste naar voren.’
WH: ‘Hoe staan de gemeenten tegenwoordig in het spel van herontwikkeling van
industrieel erfgoed? Is er genoeg kennis over en weer tussen gemeenten en
marktpartijen?’
MvB: ‘Als het gaat om herbestemming van industrieel erfgoed dan zeggen we vaak: praat
nu eens met partijen die ervaring hebben met herbestemming van monumentaal
erfgoed, zoals BOEi. Het Gelders Genootschap heeft bij de beoordeling van plannen ook
veel te maken met projectontwikkelaars. Bij de grotere projecten is er dan ook overleg
met alle betrokken partijen. Met name als er een negatief advies zit aan te komen, is dit
overleg nuttig om vervolgens samen een andere marsroute te kiezen. Ik zit zelf in de
werkgroep Kwaliteitszorg van de MoMo en daar wordt ook de vraag gesteld hoe wij
omgaan met religieus en industrieel erfgoed. Dus wat dat betreft zitten we direct met die
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partijen aan tafel. Je hoeft als gemeente niet altijd de wereld van de projectontwikkelaar
te kennen, als je maar weet wat je met je beleid en je erfgoed wilt, dan kom je wel in
dialoog.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
MvB: ‘Ik denk dat op dit moment niemand nog weet wat er uit het moderniseringsproces
komt. De vraagstelling is heel breed en wordt per invalshoek bekeken. Daar zal wel een
trend uitkomen. We zijn na 1988 al een bepaalde richting op gegaan, gebruik die
verworvenheden om een effectief en strategisch monumentenbeleid te vormen waarbij
men oog heeft voor alle partijen. Vaak wordt er gekeken naar de grote
monumentengemeenten. Er zijn echter ook vele kleinere gemeenten die ook een goed
monumentenbeleid voeren. Die gemeenten herkennen zich niet altijd in allerlei
beleidsvoornemens die worden bedacht voor de grote(re) gemeenten. De steunpunten
monumenten en archeologie zijn met name bedoeld voor de kleine(re) gemeenten. Die
kleine gemeenten vinden gelukkig hun weg naar die steunpunten goed. Dus wat voor
een bestel men ook bedenkt, er moet in ieder geval voldoende ondersteuning voor alle
categorieën gemeenten bij zitten.’
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Tussen autonomieverklaring en adviesplicht

Menno Tillema en Jeanine Perryck
Datum: 12 maart 2008
Plaats: Koetshuis van kasteel Zypendaal te Arnhem
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Menno Tillema en Jeanine Perryck zijn werkzaam bij het Geldersch Landschap en
Geldersche kasteelen, respectievelijk als hoofd van de afdeling Bouwkunde en als
afdelingshoofd Kastelen en collecties. Menno Tillema was eerder voorzitter van de
webredactie van Heemschut. Jeanine Perryck is naast haar werk voor Geldersch
Landschap en Geldersche kasteelen tevens bestuurslid van het Erfgoedhuis ZuidHolland en adviseur bestedingen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beschermt en beheert natuur en cultureel
erfgoed en wordt daarbij gesteund door ruim veertigduizend begunstigers, 450
vrijwilligers, overheden, fondsen en sponsors. De organisatie bezit ruim elfduizend
hectare grond, ruim dertig kastelen en landhuizen en tal van boerderijen. Met
innovatieve projecten als Stappen in Toekomst en Staverden Levend laat Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen zien dat cultuur, natuur en economische activiteit in
een nieuwe balans te brengen zijn. In dit interview vertellen Menno Tillema en Jeanine
Perryck hoe zij handelen in het grijze gebied tussen autonomieverklaring en
adviesplicht.
WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van de Modernisering
Monumentenzorg (MoMo) staat te lezen: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit
het veld gevraagd wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te
passen.” Waar komt die vraag vandaan?’
MT: ‘Die vraag komt eerder van bovenaf dan van onderaf. Het is voortgekomen uit de
herschikking van allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken en hoe je daar mee omgaat
als overheid, provincie en gemeente. Hoe de zaken geregeld worden, hoeveel
vergunningen er nodig zijn en hoe dat in nieuwe wetgeving wordt verankerd, dat komt
van onderaf.’
WH: ‘Wordt die decentralisering dan puur van bovenaf geregisseerd?’
MT: ‘De overheid zegt meer te willen terugtreden maar kan uiteindelijk moeilijk loslaten.
Er is wel al een verschuiving gaande waarin de gemeente, los van het advies vanuit de
rijksoverheid, een eigen besluit mag nemen.’
WH: ‘Is er ook sprake van een behoefte om de regels weer eenvoudiger te maken? En zo
ja, hoe merken jullie dat in de praktijk?’
MT: ‘Vanuit het veld is die behoefte er wel. We hebben onlangs een vergunning
aangevraagd voor de herbestemming van het koetshuis waar we nu zitten. Dat duurt zes
maanden! Vanochtend sprak ik een architect die een voorstel had ingediend voor een
wijziging. In de procedure staat dat daar binnen twee weken antwoord op komt maar hij
wacht nu al vier weken.’
WH: ‘Minister Plasterk heeft aangegeven dat kerkgebouwen in het proces van
modernisering van de monumentenzorg extra aandacht vragen, gezien de snelheid
waarmee op dit moment kerken worden gesloten. Vervolgens moet worden besloten of
een kerkgebouw wordt gesloopt of dat er een nieuwe bestemming voor kan worden
gevonden. Hoe denken jullie over herbestemming van kerken?’
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MT: ‘Ik denk dat vanuit de bevolking steeds meer groepen gaan protesteren omdat men
een kerk met historie verbindt. Mensen zijn vaak ook erg bang voor wat er in de plaats
van die kerk komt als het wordt gesloopt. Meestal is dat groter, hoger, anders. Bij
bouwplannen reageert men vaak vanuit angst. De beste manier om te herbestemmen is
om te zoeken naar eenzelfde soort functie, maar dat rijmt niet altijd met de
monumentenstatus. Vanuit monumentenzorg kies je dan voor de kleinste maat ramen
terwijl voor de functie is een groot raam noodzakelijk is. Daar wringt het dus.’
WH: ‘Hoe kan dat opgelost worden?’
MT: ‘Dat los je niet op door een van beide kanten te kiezen. Je kunt dan kiezen voor een
raam dat te klein is voor het bouwbesluit en te groot is voor de monumentenvergunning
maar in feite is ook dat een lose-lose-situatie.’
WH: ‘Een andere discussie die speelt is of een monument objectgericht of gebiedsgericht
benaderd moet worden. Vanuit welk perspectief kijkt Geldersch Landschap en
Geldersche kasteelen?’
JP: ‘We kijken gebiedsgericht want dat is inherent aan de organisatie. Alleen hier is het
wonderlijk dat het bezit van kasteel en landgoed ook in handen van een partij is. Dat is
bij een kerk of molen niet het geval. Dat is het aardige, dat wij de meerwaarde van het
landschap en het complex ook volledig benutten. Wij moeten het ook hebben van onze
buren, de boerderijen. Zij zijn een deel van de formule. Onlangs was op landgoed
Waardenburg een open dag en daar kwamen tweeduizend man op af, allemaal uit de
directe omgeving. Het Geldersch Landschap heeft een goede naam bij boeren, mede
omdat we ons terrein in pacht geven aan diezelfde boeren. Als ik de natuur vergelijk met
de monumentenzorg, dan wordt er vanuit de natuurorganisaties, omdat het over land
gaat, op een bredere schaal gedacht, meer vanuit het landschap en minder vanuit
objecten. Maar dat is inherent aan landschapsbeheer.’
WH: ‘Met het kastelenbezit en bijbehorende landbezit, heeft Geldersch landschap en
Geldersche kasteelen wel een stevige basis in handen.’
JP: ‘Dat kan alleen maar omdat we al bezit hadden. Ook bij landschap wordt alles
geëxploiteerd, zelfs heidegebieden. Natuurbeheer kost niet alleen maar kan ook
kostendekkend worden. Het is een doelstelling om kostendekkend te zijn. Dankzij
subsidies en donateurs halen we veel geld binnen. Bovendien werkt onze rentmeester al
marktconform. We besteden ook zo min mogelijk uit om de kosten zo laag mogelijk te
houden. Bij zoiets bijzonders als Waardenburg nemen we een restauratieaannemer
maar als het niet nodig is proberen we de kosten te drukken door de restauratie zelf in
handen te houden.’
WH: ‘Instandhouding is een belangrijke opgave maar brengt vaak hoge kosten met zich
mee. Hoe ziet de kosten-batenanalyse er in jullie organisatie uit?’
JP: ‘In onze organisatie wordt bij alles een kosten-batenrekening opgemaakt. Restauratie
is excessief en kan alleen maar doorgaan als je na restauratie het gebouw in stand kunt
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houden. In principe wordt gekeken naar wat er commercieel interessant is; horeca en
verhuur leveren inkomsten op. Maar vaak begin je niet met een zonnige begroting.’
WH: ‘Is er een noodzaak om meer te gaan exploiteren?’
JP: ‘Eigenlijk wordt alles geëxploiteerd. Onze rentmeester heeft een groot
makelaarskantoor, dat wordt heel zakelijk gedaan.’
WH: ‘Moet daar altijd geld bij?’
JP: Alleen bij de ruïnes, die leveren geen cent op. Ruïnes worden passief geconsolideerd
dus daar investeren we niet heftig in, tenzij er van buitenaf iemand een half miljoen wil
investeren. De kastelen Doornenburg en Nederhemert zijn gerestaureerd dankzij een
schenking en fikse geldstromen die specifiek gericht waren op deze kastelen.’
WH: ‘De kanjergelden die beschikbaar worden gesteld voor de restauratie van de
zogeheten kanjermonumenten gaan allemaal naar de aannemers; niet naar de
erfgoedwereld maar naar de bouwwereld. Het is bovendien erg objectgericht, gaat puur
om het monument. Hoe staan jullie daar tegenover?’
JP: ‘Wat dat betreft ik heb het BRIM altijd als een bezuinigingsorganisatie gezien. Aan de
andere kant zorgt het er wel voor dat eigenaren heel goed naar hun eigen bezit moeten
kijken. Wij hebben een eigen programma voor onderhoud van gebouwen waarin voor de
komende jaren inzichtelijk is gemaakt wat er aan onderhoud noodzakelijk is. Dat is een
BRIM-aanvraag en is in fasen ondergebracht. Je houdt op die manier de kennis
binnenboord en het is veel goedkoper. Je zou willen dat iedere monumenteneigenaar op
deze manier gaat repareren in plaats van restaureren. Maar een particuliere eigenaar
kan dit nooit zo uitwerken, die mist die professionaliteit. Als je voor elk huis weet wat je
per jaar kwijt bent en de omvang van het werk in kaart kunt brengen, dan ben ik
helemaal voor het BRIM.’
WH: ‘Men wil ook af van het incidentele geld, is dat ook een van de aanleidingen?’
JP: ‘Het Nationaal Restauratiefonds heeft uitgerekend dat het Rijk van die subsidies
alleen maar rijker werd.’
WH: ‘Desondanks wordt er gesproken over een beperking van de lijst van
rijksmonumenten.’
JP: ‘Ja en dat legt de vinger op de zere plek. Je hebt een inhoudelijk argument waarom je
wilt beschermen en je hebt een financieel argument waarom je geen lijsten wil. Maar die
twee dingen moeten gescheiden worden om te zorgen dat wat belangrijk wordt
gevonden ook behouden blijft. Die top 100 wederopbouw gaat in feite over geld; de
monumenten moesten in goede staat zijn. Vaak vormt het budget het uitgangspunt, dan
zegt de gemeente: we hebben geld voor achttien monumenten, geef ze maar aan.’
WH: ‘Dat is de tering naar de nering zetten.’
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JP: ‘Als je de monumentenzorg een warm hart toe wil dragen, moet je op inhoudelijke
gronden een lijst maken. Er zijn gemeenten die niet eens geld hebben en toch objecten
op de lijst zetten vanuit een soort bewustzijn. Daar gaat het om. Als dat bewustzijn
wordt vernauwd door angst om geld uit te geven ben je verkeerd bezig.’
WH: ‘Hoe zit het bij jullie met het draagvlak?’
JP: ‘Onze veertigduizend begunstigers zijn verspreid over heel Nederland, met name in
West-Nederland, zeker niet alleen in Gelderland. Die verschillende landschappen
hebben een overlappend draagvlak.’
WH: ‘Je kunt erfgoed dus ook in termen van vriendschap bekijken.’
JP: ‘Vriendschap is wederzijds en is niet te koop, maar bij ons wel. Voor een
donateurschap krijg je een boekje, een tijdschrift, excursies, open dagen, lammetjesdag,
educatieve programma’s en gratis toegang tot de terreinen.’
WH: ‘Er wordt veel gesproken over verschillende bestuurlijke modellen. Welke accenten
zijn voor jullie werk belangrijk?’
JP: ‘Ik zou een keuze willen maken die losstaat van de financiën. Ik geloof heilig in een zo
laag mogelijk neerleggen van de verantwoordelijkheid, maar dan moeten de tentakels zo
zijn dat die bij de particulier binnenkomen.’
WH: ‘Raakt de monumentenwet jullie nog wel?’
JP: ‘Bij de Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen zijn we redelijk autonoom maar
bij veel zaken moeten we ook naar de gemeente die weer advies krijgt van de
rijksdienst. Aan de ene kant krijg je een autonomieverklaring en aan de andere kant zit
je toch weer vast aan de adviesplicht.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
JP: ‘De inhoudelijke gedachte moet leidend zijn. Bewoners willen helemaal niet in de
contramine. Ik geloof niet in dat vanzelfsprekende verzet, daar moet je niet van uitgaan.
Je moet geloven in draagvlak. Maak bijvoorbeeld een club van gemeentelijke
monumenten. Je moet monumenteneigenaren niet betuttelen maar juist bewust maken
en een grotere rol geven.’
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Wat mist in de MoMo is het maatschappelijk debat

Interview met: Ben Verfürden
Datum: 15 maart 2008
Plaats: Stadskantoor Korte Nieuwstraat, Nijmegen
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Ben Verfürden hield zich al tijdens tijdens zijn studie sociologie aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen bezig met onderzoek naar de gemeentelijke
monumentenzorg. Direct na zijn studie werkte hij bij de Stichting Nationale
Contactcommissie Monumentenbescherming (NCM) als beleidmedewerker. In 1992
maakte hij de overstap naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg waar hij hoofd
Communicatie werd en later hoofd Beleid. Daarna was hij gedurende ruim twee jaar
directeur van de landelijke Federatie Welstand. Inmiddels is hij al weer enige jaren
hoofd Stadsontwikkeling in zijn geboortestad Nijmegen. Hij was daarnaast onder andere
voorzitter van de landelijke adviescommissie Belvedere en is sinds 2007 voorzitter van
het Platform Monumenten van Erfgoed Nederland.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de decentralisatie in de monumentenzorg
op gang. Hierdoor zijn veel verantwoordelijkheden bij gemeenten komen te liggen. In de
gemeente Nijmegen, waar Ben Verfürden ook de monumentenzorg in zijn portefeuille
heeft, wordt al jaren vanuit de Belvederegedachte gewerkt. Het creatieve proces staat
hierbij centraal. De wettelijke medebewindstaken behelzen in deze gemeente dan ook
maar een klein gedeelte van de monumentenzorgpraktijk. Op allerlei manieren probeert
men cultuurhistorische waarden te verankeren in de ruimtelijke ordening en als
inspiratiebron te benutten bij actuele ruimtelijke plannen. In de dagelijkse praktijk
ervaart men in Nijmegen dat er fundamentele vragen te stellen zijn bij de
monumentenzorg zoals die in Nederland georganiseerd is. Het verbaast Verfürden
daarom dat de actuele discussie over de modernisering van de monumentenzorg zich
vooral op operationeel niveau afspeelt.
WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van het project Modernisering
van de Monumentenzorg (MoMo) staat dat het niet verwonderlijk is dat vanuit het veld
gevraagd wordt de monumentenzorg naar de eisen van deze tijd aan te passen. Hoe kijkt
u daar tegenaan?’
BV: ‘Wat ik allereerst vreemd vind is dat men al direct insteekt op operationele
werkgroepen. Het lijkt meteen al te gaan over technische vragen en aanpassing van de
wet- en regelgeving. Een herijking en herziening als deze begin je normaliter toch met
een breed maatschappelijk debat, je probeert het toch eerst met elkaar eens te worden
over de fundamenten? Vervolgens leg je een maatschappelijk en politiek gedragen basis
neer. Dat heb ik gemist of in ieder geval heb ik er weinig van gemerkt. De valkuil is dat je
bij tactische en operationele vragen elke keer weer aanloopt tegen het ontbreken van de
fundamentele uitgangspunten. Er zou op zijn minst een stevige klankbordgroep moeten
zijn die daar dan werkenderwijs uitspraken over doet, want anders blijft het hangen en
heb je de tijdwinst al heel snel weggegeven.’
WH: ‘Waar denkt u dat die behoefte aan verandering van de monumentenzorg vanuit
het veld op berust?’
BV: ‘De huidige Monumentenwet dateert uit 1988 en het fundament is zelfs al gelegd in
de eerste helft van de jaren 1980, waarin een breed maatschappelijk debat plaatsvond
en allerlei onderzoeken zijn gedaan naar de noden en wensen en naar de mogelijke
effecten van de decentralisatie. Daar is op zichzelf veel tijd en moeite in geïnvesteerd en
de opbouw zit goed in elkaar. Maar de wet functioneert nu twintig jaar en de
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houdbaarheid is verstreken. Destijds is gezegd dat er binnen vijf jaar moest worden
geëvalueerd en de wet binnen tien jaar moest worden herijkt. Het is nu dus een
verouderde wet.’
WH: ‘Wat is het probleem met die wet?’
BV: ‘De decentralisatie is toen heel generiek doorgevoerd en het is de vraag of dat wel
verstandig was waar het gaat om kleine gemeenten en/of gemeenten met weinig
monumenten. Het is dan immers heel moeilijk om de specifieke kennis en ervaring op te
bouwen die voor dit toch bijzondere beleidsveld noodzakelijk zijn. We weten allemaal
dat kleinere gemeenten er vaak niet meer dan een halve formatieplaats voor
beschikbaar hebben en wat kun je dan? Daar zijn we hard tegenaan gelopen. Voor die
kleine gemeenten zijn er toen onder andere regionale steunpunten bedacht, waarvan
het succes in de praktijk overigens wisselend is gebleken.’
WH: ‘Is die decentralisatie een kernpunt geweest van de monumentenzorg of was het
gewoon een beleidspolitieke ontwikkeling?’
BV: ‘In de jaren ’80 ging er een ware decentralisatiegolf door het land, de
monumentenzorg ging daarin mee. Maar juist ook in de monumentenzorg was wel grote
behoefte aan een nauwere politiek-bestuurlijke betrokkenheid op lokaal niveau. Door de
dominante rol van het rijk (lees de Rijksdienst) voelden lokale bestuurders zich eigenlijk
nauwelijks verantwoordelijk. Dat is nu echt wel anders en dat is de grote winst van de
decentralisatie. Maar de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van
monumenten bracht een enorme hoeveelheid taken met zich mee voor de gemeenten,
grote en kleine, met veel of weinig monumenten. En het Rijk heeft relatief weinig
geïnvesteerd om de gemeenten daarvoor op te leiden en klaar te stomen.
Monumentencommissies werden geïntroduceerd om de bestuurders en ambtenaren bij
te staan, maar dat is voor kleine gemeenten evenmin eenvoudig om op niveau in te
vullen en overeind te houden. En het blijft een advies, het werk moet toch door de
gemeente zelf gedaan worden.’
WH: ‘Met een regierol van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg?’
BV: ‘Het was de bedoeling dat die regierol beperkt zou zijn. Maar de kleinere gemeenten
bleven leunen op de rijksdienst, het heeft ook best lang geduurd voor alle gemeenten
een eigen monumentenverordening hadden. De dienst is zich meer en meer gaan
ontwikkelen tot kenniscentrum. Dat is op zichzelf heel goed, want het is nu eenmaal
specifieke materie die zich niet in 400 gemeentehuizen laat ontwikkelen. Maar eigenlijk
was het vanaf het begin duidelijk dat kleine gemeenten meer feitelijke ondersteuning in
de praktijk nodig hadden. Het kwam al keihard naar voren in mijn onderzoek van 1984.’
WH: ‘Kom je dan uit bij een rol voor de provincies?’
BV: ‘Een dergelijke concrete ondersteunende uitvoerende taak past ook niet meer bij de
provincie van de 21ste eeuw. Ik ben altijd meer voorstander geweest van het inschakelen
bij en misschien zelfs uit handen geven van monumentenzorgtaken aan regionale of
provinciale steunpunten of bestaande organisaties zoals het Oversticht en het Gelders
Genootschap. Nu gebeurt dat nog onvoldoende. Het is een beetje een kip-of-ei-verhaal.
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Het is nog erg vrijblijvend en voor de gemeenten is er geen financiële prikkel om het
werk op zo’n manier beter te (laten) doen, en dan komt het er niet van. Ik denk dat dit
een van de belangrijkste punten van herijking is. Vraagt decentralisering niet om meer
maatwerk, dat misschien bij kleinere gemeenten minder ver gaat, maar bij grotere
(monumenten)gemeenten juist wel verder gaat dan de huidige wet toestaat?’
WH: ‘Er is nu een interim-regeling over de adviesplicht.’
BV: ‘Ja, in die zin is deze beweging al in gang gezet, maar in kleinere gemeenten
verandert er vooralsnog niet zoveel omdat ze het vaak zelf niet aankunnen en dus ook
niet willen. Zij blijven hechten aan de inhoudelijke ondersteuning vanuit de RACM,
waarbij het advies een belangrijk aspect is.
WH: ‘Hoe kijken jullie tegen de gemeentelijke monumentenlijst aan als gemeente?
Beïnvloedt de MoMo-discussie op rijksniveau het gemeentelijke stelsel in Nijmegen?’
BV: ‘De MoMo beïnvloedt niet ons kijken naar de gemeentelijke lijst. Dat is altijd een
lokale afweging geweest. Het is een ander beoordelingsstelsel. Bij de rijkslijst gaat het
nog voornamelijk om de intrinsieke cultuurhistorische unieke waarde. Bij de
gemeentelijke lijst spelen ander aspecten een grotere rol, zoals de stedenbouwkundige
betekenis en de bijdrage van een object aan het bijzondere karakter van de stad of van
een wijk. Het gaat om objecten die we niet kwijt willen omdat ze een evidente bijdrage
leveren aan de cultuurhistorische identiteit van de stad.’
WH: ‘Dan staat zo'n object op de gemeentelijke lijst. En wat betekent dat dan?’
BV: ‘Dan is het beschermd en moet je een vergunning aanvragen bij veranderingen. Dat
stelsel verschilt niet veel van het rijksstelsel. We hebben binnen de gemeentelijke
monumentenverordening nog twee andere categorieën: naast de gemeentelijke
monumenten (vergelijkbaar met rijksmonumenten) kennen we ook stadsbeeldobjecten
en identiteitsbepalende panden. De eerste categorie kent een vergunningplicht maar
alleen voor de voorgevel (het gaat immers vooral om de betekenis voor het stadsbeeld),
bij de tweede categorie geldt alleen een sloopverbod. Het gaat om panden die iets
betekenen voor de stad of de buurt, niet omdat ze architectonisch nu zulke juwelen zijn,
maar omdat ze een karakteristieke, symbolische, soms zelfs emotionele betekenis
hebben voor de stad of de buurt.’
WH: ‘De objecten op de rijkslijst hebben een intrinsieke waarde. Maar je kunt je afvragen
of al die woonhuizen op de lijst van nationaal belang zijn. Zeker als je het bekijkt vanuit
de gebiedsgerichte benadering en vanuit de herbestemmingsopgave.’
BV: ‘Voor de rijkslijst is er nooit een andere noemer geweest dan het nationale unieke
belang van een object. In de criteria die voor de rijkslijst gehanteerd worden, heeft altijd
een kritische benadering gezeten. Zoals ik de lijst ken, verwacht ik niet dat er veel zou
uitvallen, afgezien van de fouten die er in het kader van de actualisering van het
monumentenregister al uitgehaald zijn. Je kunt een heel andere benadering kiezen en
zeggen dat één grachtenpand representatief is voor de hele soort. Maar dan wordt het
niet meer dan een soort postzegelcollectie of museale collectie. De grachtengordel is zo
uniek door het samenspel van de individuele panden, dus door de ensemblewaarde, en
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tegelijk door de architectonische rijkheid van de individuele panden. Dat is voor veel
boerderijlinten en delen van historische binnensteden idem dito’. Los daarvan is de
vraag of je vanuit juridisch oogpunt wel monumenten van de rijkslijst af zou moeten
willen halen. Ik denk zelf dat een onderzoek naar welke woonhuizen wel en welke niet
op de lijst zouden moeten, niet veel zal opleveren.
WH: ‘En als je nu kijkt naar de lijst monumenten uit de wederopbouwperiode. Wat zou
je er van vinden als het bij die honderd monumenten blijft.’
BV: ‘Het zou belachelijk zijn als het Rijk daadwerkelijk zou verkondigen dat er in de
periode van de wederopbouw niet meer dan honderd gebouwen zijn neergezet die in
aanmerking komen voor een rijksbeschermde status. Dat zou moeten leiden tot een
collectief lachsalvo. Het naoorlogse nationale erfgoed beperken tot een top 100 zou een
ongelofelijke diskwalificatie zijn van een hele generatie architecten en bestuurders. Dan
moet je gewoon durven zeggen dat dit land de zorg voor zoveel monumenten niet meer
aankan en op dit punt dus failliet is. Dan zal wel blijken hoe de Nederlandse samenleving
daarop reageert. Maar alleen voor déze periode stellen dat we niet meer dan honderd
objecten hebben van nationale betekenis, dat kan natuurlijk niet.’
WH: ‘Maar geeft deze top 100 wederopbouw dan wel een richting aan?’
BV: ‘Ik vind van niet. Daarom maken we ons er in Nijmegen ook nogal druk om. Onze
stad is een wederopbouwstad bij uitstek, niet alleen ons centrum maar ook veel
naoorlogse wijken en gebouwen met een culturele, bestuurlijke of industriële
bestemming. De vorige directeur van de Rijksdienst heeft serieus geopperd om de hele
binnenstad van Nijmegen tot beschermd stadsgezicht te maken. En nu is er zeggen en
schrijve niet één Nijmeegs object op de lijst terechtgekomen. En we hebben in Nijmegen
onder andere een naoorlogse wijk, Heseveld, die in vakkringen alom als een topper
wordt beschouwd, meer dan een wijk van dezelfde architecten die, met alle respect, echt
minder uniek is. Eigenlijk is een lijst van 100 per definitie niet te beargumenteren, want
er is zoveel gerealiseerd in die periode. Zeg dan gewoon dat er een politiek-financiële
afweging gemaakt moest worden, en probeer het niet te verhullen met inhoudelijke
argumenten. En dan blijf ik het hoe dan ook niet verstandig vinden om een stad als
Nijmegen, die zelf zoveel energie steekt in beleid voor het wederopbouwerfgoed, buiten
beschouwing te laten. Dat is geen impuls naar het lokale bestuur.’
WH: ‘Welk bestuurlijk model ziet u als wenselijk?’
BV: ‘Ik vind het huidige model op zichzelf voldoende gedifferentieerd en in principe ook
goed hanteerbaar. Maar er is meer maatwerk nodig naar gelang het aantal monumenten
en de grootte van de gemeente. Daar waar het kan mag het Rijk zich best verder
terugtrekken, maar waar het nodig is, moet de decentralisatie ofwel minder ver gaan
ofwel moet een niet-vrijblijvende uitvoeringsstructuur op regionaal of provinciaal
niveau worden ingericht. En wat de instandhoudingsopgave betreft ben ik wel geneigd
om te kijken of je dat voor bepaalde segmenten van het erfgoed niet meer aan de markt
kunt overlaten. Vooral woon-, werk- en horecapanden kunnen in veel gevallen best af
zonder financiële overheidssteun. Erken maar dat het historische unieke karakter
commercieel gewoon interessant is, een historisch object is in de huidige
marktomstandigheden eenvoudigweg relatief meer waard. Niet voor niets prijzen
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makelaars historische panden expliciet aan. Kun je niet creatievere manieren bedenken
om alleen maar te ondersteunen waar het echt nodig is? Want andere categorieën, en ik
denk in ieder geval aan kerken, kastelen en andere grote, markttechnisch lastiger en
onderhoudstechnisch zeer complexe categorieën, verdienen naar mijn idee veel meer
overheidssteun.’
WH: ‘Dan kom je dus bij andere kosten-batenanalyses uit?’
BV: ‘Trek je handen af van de toeristische decors en economische hotspots. Het is toch
vreemd dat er in de Gouden Bocht aan de Herengracht nog financiële rijkssteun wordt
geleverd. Waarbij ik me realiseer dat dit een lastige politieke discussie zal opleveren. En
dit zijn nu van die fundamentele vragen en discussies die in de MoMo onvoldoende aan
de orde zijn geweest, men is, voor zover ik het kan waarnemen meteen op het
operationele niveau gaan zitten. Iets anders is dat de wettelijke basis voor de financiële
instandhouding nog altijd sterk gericht is op financiële ondersteuning van
restauratiewerkzaamheden, terwijl de integrale instandhoudingsopgave uitgangspunt
moet zijn.’
WH: ‘Wat hebben jullie als gemeente nog met de RACM?’
BV: ‘Wij hebben nog heel interessante gesprekken met de RACM, maar dan gaat het om
specifieke opgaven, zoals de reconstructie van de donjon van de Valkhofburcht, een plan
voor een natuurcentrum in de omgeving van de Waalbrug of heel specifieke
instandhoudingsvraagstukken bij een kerk als de Sint Steven. Bij de gemiddelde
kozijnvervanging speelt de RACM natuurlijk geen rol meer.’
WH: ‘Hoe is jullie verhouding met de marktpartijen als het gaat om herbestemming en
herontwikkelingsopgaven?’
BV: ‘Ik denk dat wij het voor elkaar krijgen om ontwikkelaars aan te tonen dat er met
een cultuurhistorische onderbouwing van een ontwikkeling een beter plan komt,
hoogwaardiger en met meer uitstraling. Die cultuurhistorische component brengt
kwaliteit, duurzaamheid en dus ook geld op.’
WH: ‘Jullie hebben dus expertise opgebouwd op dit terrein. Maar wat is er dan in
essentie veranderd?’
BV: ‘Ook hier in Nijmegen was tot een jaar of tien jaar geleden nog een vrij klassieke
vorm van monumentenzorg, waarbij vooral met het vingertje gewezen werd op wat er
allemaal niet mag. Op een gegeven moment hebben we ons gerealiseerd dat we heel
anders in die historische identiteit moesten investeren. Positiever, meer
ontwikkelingsgericht.’
WH: ‘Maar je moet ook de wereld van de marktpartijen kennen.’
BV: ‘Dat maakt dat je met andere arrangementen moet komen. Bij ons
Ontwikkelingsbedrijf is men zich ook goed gaan realiseren dat het in de contacten met
projectontwikkelaars nodig is om vanaf het begin duidelijk te maken welke ambitie we
met een bepaalde locatie hebben vanuit de cultuurhistorische optiek, en dat niet direct
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te zien als belemmering maar juist als kans. De Belvedere-uitdaging is hier jaren geleden
al opgepakt en iedereen is er beter van geworden. En laten we eerlijk zijn: de extra
investering in de cultuurhistorische dimensie is doorgaans op de totale exploitatie
bezien ook weer niet zo omvangrijk. En wat ik al zei: het verdient zich meestal dubbel en
dwars terug!’
WH: ‘Het liefste zou je alles integraal oplossen, maar nu komt er weer een sectorale wet.’
BV: ‘Onze monumentenzorgpraktijk is maar voor een heel klein deel gefundeerd op de
Monumentenwet. Nu moet de bescherming en instandhouding van het culturele erfgoed
ook gewoon goed geregeld zijn, dat blijft op zichzelf noodzakelijk. Maar de echte
maatschappelijke betekenis van cultuurhistorische waarden gaat veel verder dan alleen
de rijksbeschermde objecten en gezichten, en hoe in brede zin met die waarden moet
worden omgegaan, dat is nauwelijks geregeld bij wet. Maar ik heb er wel een dubbel
gevoel bij. Ik ben bang dat als men bij wet verplicht wordt om iets te doen met
cultuurhistorie bij planvorming, men een standaard cultuurhistorische analyse gaat
maken waarmee de geschiedenis van de plek in kaart gebracht wordt. Maar daarmee
borg je nog niet dat daarmee bij de ontwerpopgave ook echt iets gedaan wordt. Pas als
opdrachtgevers, ontwikkelaars, historici en ontwerpers echt met elkaar aan de slag
gaan, ontstaat er meerwaarde. Daarvoor moeten deze partijen elkaar begrijpen en met
elkaar kunnen en willen communiceren. Dat moet in de opleidingen worden ingebouwd.
Het gevaar van een wettelijke regeling op dit gebied is dat de creativiteit eruit gehaald
wordt en het verwordt tot een soort standaard Cultuurhistorische Effectrapportage.’
WH: ‘Wat zijn dan de kaders?’
BV: ‘Op zich zijn er al best wettelijke mogelijkheden die je kunt benutten. In Nijmegen
wordt standaard in bestemmingsplannen een cultuurhistorische paragraaf opgenomen,
waarmee belangrijke gebouwde en archeologische waarden worden gemarkeerd en
waarmee verplicht onderzoek wordt ingebouwd. Bij nieuwe ontwikkelingen van enige
omvang stellen we zogenoemde ´randvoorwaarden en aanbevelingen´ op die altijd ook
aangeven wat er ten aanzien van cultuurhistorie mag en niet mag en wat er vanuit het
gemeentelijke beleid gewenst is. Deze voorwaarden en wensen zijn onderdeel van de
exploitatieovereenkomst die we als gemeente afsluiten met ontwikkelende partijen. In
de beeldkwaliteitplannen die we maken gaan we standaard in op het verhaal van de plek
en specifieke kernmerken en kwaliteiten van het gebied. Dat is de basis voor de toetsing
van plannen door de Commissie Beeldkwaliteit. Waar dat aanvullend nodig is
organiseren we prijsvragen om de cultuurhistorische lading tot leven te brengen.’
WH: ‘Begrijp ik dan goed dat de discussie over de MoMo jullie nauwelijks raakt?’
BV: ‘Nou kijk, onze woonhuismonumenten in de Benedenstad zijn redelijk opgeknapt en
die storten niet in als de financiële ondersteuning wegvalt. Maar de grote objecten
hebben de rijkssteun juist wel heel hard nodig. En daarom is het wel degelijk belangrijk
dat de instandhouding van rijksmonumenten goed wordt geregeld, wat mij betreft komt
de modernisering vooral ten goede aan dergelijke grote onderhoudsgevoelige en
beheerstechnisch moeilijke objecten. En zoals ik al aangaf: er moeten echt meer
beschermingsmogelijkheden komen voor naoorlogse gebouwen en gebieden. Ik heb ook
wel eens geroepen "hoe kunnen we de Belvedere-opgave beter maatschappelijk
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verankeren?" Want het gevaar is aanwezig dat als straks het Belvederefonds wordt
opgeheven en de intensieve aandacht verdwijnt, de verworvenheden van de afgelopen
tien jaar weer snel verdampen. Maar ik zei ook al dat ik er ten aanzien van een wettelijke
regeling dubbel in sta: het moet minder vrijblijvend zijn en aan de andere kant moet het
niet te bureaucratisch en niet verworden tot een cultuurhistorische afvinklijst. Het
succes zit hem in een creatief proces tussen opdrachtgever, historici en ontwerpers.’
WH: ‘Het is geen wiskundig model. Eerder is de cultuurhistorische gebouwde diversiteit
wel eens vergeleken met de manier waarop biodiversiteit wordt geturfd. Maar die
vergelijking gaat dus mank, je kunt niet zo maar een lijstje met plantjes nalopen.’
BV: ‘Juist, zo werkt het niet, want je kunt wel hier drie bomen weghalen en daar
compenseren, maar je kunt geen geschiedenis weghalen en die vervolgens op een
andere plek terugbrengen, dat gaat niet. Als je met elkaar vaststelt dat het een creatief
proces is waarvoor integrale kennis nodig is, dan moet ook de RACM die verbreding
doormaken, zodat gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpers kunnen terugvallen op die
expertise, want die is moeilijk te krijgen.’
WH: ‘Er ontstaat zo wel een gezagsvacuüm. Iemand moet zeggen "dit is belangrijk en dat
niet." Wie gaat dat doen? Moet de gemeente dat zelf gaan bepalen?’
BV: ‘Ik ben me best bewust van politiek opportunisme, maar ik vind het een
verantwoordelijkheid van het Rijk om in dit redelijk overzichtelijke land te identificeren
wat van bovenlokaal belang is. En dan moet het Rijk daar status aan geven en als het Rijk
dat niet nodig vindt, moet een lokale partij of een gemeentebestuur bepalen of het om
een meer dan privaat belang gaat. Vervolgens moet die gemeente ook zijn best doen om
het te behouden. Zo simpel is dat. De vraag is dan: hoe definieer je bovenlokaal belang?
Dat is een heel lastige.’
WH: ‘Zolang iets geen beschermde status heeft, is het vogelvrij en in de
herbestemmingsopgave kan ik me voorstellen dat er behoefte is aan een sterke
rijksdienst.’
BV: ‘De praktijk was altijd dat als ergens een gebouw acuut bedreigd werd, iedereen dat
bij de rijksdienst kon aangeven. In de trant van: hier is een steenfabriek en die moeten
we onderzoeken. En dan had je de artikel 3-procedure om een acute bedreiging een halt
toe te roepen.’
WH: ‘En die procedure is er nu uitgehaald.’
BV: ‘Als je die optie weghaalt, dan raak je dus aan het fundament van maatschappelijke
invloed op en betrokkenheid bij de rijksbescherming. En als je als Rijk niet meer bereid
bent om afwegingen op basis van die procedure te maken, dan kun je maar beter
stoppen met die rijkslijst.’
WH: ‘En als een gemeente nu toch een deel van een rijksmonument wil slopen?’
BV: ‘Het is doorgaans niet de gemeente die wil slopen, maar de eigenaar van het
onroerend goed. Maar de gemeente geeft wel de sloopvergunning af. De RACM adviseert
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daarbij. Het zal altijd een afweging zijn tussen het cultuurhistorische belang en andere
maatschappelijke belangen. Die moeten wel heel zwaar wegen wil er voor een
rijksmonument een sloopvergunning afgegeven worden. Ik kan me niet voorstellen dat
dat nog erg regelmatig gebeurt. En als het Rijk het er absoluut niet mee eens is, kan de
minister altijd nog ingrijpen. Bij een rijksmonument is het wettelijk best goed geregeld.
En dat is in de meeste andere Europese landen ook wel het geval, ondanks de
verschillen.’
WH: ‘Maar de rijksdienst heeft hier geen finaal oordeel in.’
BV: ‘Nee, dat is zo en dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Het Rijk wijst aan, dan zou ze
eigenlijk ook moeten beslissen over afvoering van de lijst, wat gebeurt als het gesloopt
wordt. Nu is het de gemeente die de vergunning afgeeft, en de bewijslast dat het echt
niet anders kan ligt bij degene die wil slopen. De gemeente en het Rijk zullen zich tot het
uiterste moeten inspannen om het object te behouden en de gemeente moet aantonen
dat het cultuurhistorische belang zwaarder weegt dan andere belangen. Het Rijk is hier
minder partij in, maar als ze het er echt niet mee eens, zijn er wel middelen om het tegen
te gaan. En dat moet ze ook doen, als het Rijk de eigen rijkslijst niet meer serieus neemt,
dan moet ze ermee stoppen. Ik kan me wel voorstellen dat je als minister aangeeft: wij
zitten in een moeilijke discussie, we zijn even terughoudend. Maar dat moet je altijd
doen met een escape voor de evidente acuut bedreigde zaken.’
WH: ‘Het Spinozahuis is op de rijkslijst gezet omdat er een relatie is met de canon.
Daarmee krijg je dus een heel ander cultuurhistorisch kader. En de Waalsdorpervlakte
zit in de top 100 wederopbouw. Hebben jullie ook een canon?’
BV: ‘Impliciet wel, en we werken aan een uitgeschreven canon, waar ook een website
voor gebouwd zal worden. Die zal ook een belangrijke basis zijn bij ons streven om de
rijke geschiedenis van Nijmegen weer meer zichtbaar en beleefbaar te maken. We zijn
de oudste stad, Nijmegen is eigenlijk een ontzettend boeiend geschiedenisboek van hoog
niveau. Maar niet alle hoofdstukken van dat boek liggen meer voor het grijpen. Wat
betreft de beeldkwaliteit en identiteit van de stad hebben we ook een beleidskader
waarin de verschillende ‘gezichten’ of deelidentiteiten beschreven worden die Nijmegen
maken tot wat ze is. Ontwikkelingen in de stad moeten daarbij aansluiten. De
bescherming van gemeentelijke monumenten en stadsbeelden vindt hierin ook haar
beleidskader. Maar er worden ook gebouwen beschermd, puur vanwege hun
architectonische betekenis, zoals het gebouw van Haskoning, in de jaren 1970 gebouwd
als hoofdkantoor van de Hoogovens, waarvan de betekenis buiten kijf staat.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
BV: ‘Ik heb echt moeite met de discussie over de omvang van de rijkslijst. Alsof je het
erfgoed van een land als Nederland, waarvan de stedelijke en landschappelijke
identiteiten zo belangrijk zijn, kunt beperken tot de kerken en de kastelen. Dan neem je
de schoonheid en identiteit van dit land toch niet meer serieus. En ik hoop dat deze
wetsherziening de kwaliteit van de monumentenzorg in de kleinere gemeenten ten
goede komt. Ik ben ooit actief aan de slag gegaan met de provinciale steunpunten, maar
het is nog onvoldoende serieus uit de verf gekomen. Als de status en rol ervan zo vaag
blijven, dan zie ik het duister in.’
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‘De eisen die gesteld worden bij vergunningverlening zijn van de gekke’

Interview met: Wim Eggenkamp
Datum: 19 maart 2008
Plaats: Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
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Wim Eggenkamp begon zijn carrière in 1970 bij de gemeente Leiden waar hij
verantwoordelijk was voor het herstel van de binnenstad. Daarna werkte hij als hoofd
van de gemeentelijke afdeling Openbare Werken en Economische Zaken in Haarlem. Van
1991 tot medio 2007 was hij directeur van Stadsherstel Amsterdam. Met ingang van 15
augustus 2008 is Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel
Erfgoed. Tevens is hij betrokken bij de restauratie van de Pieterskerk in Leiden,
landgoed Zonnestraal in Hilversum en de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem.
Daarnaast is hij voorzitter van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed en lid van het
platform Monumenten van Erfgoed Nederland.
Door zijn werk binnen verschillende niveaus van de monumentenzorg heeft Wim
Eggenkamp ruime ervaring om zich in de open discussie over de Modernisering
Monumentenzorg (MoMo) te laten gelden. De voor- en nadelen van het huidige
monumentenstelsel heeft hij diverse malen ondervonden. In dit interview vertelt hij hoe
deze voordelen gecontinueerd zouden moeten worden binnen de MoMo en hoe de
nadelen hierin kunnen worden ondervangen.
WH: ‘In de brochure die het ministerie van OCW heeft uitgebracht naar aanleiding van
de MoMo staat te lezen dat het niet verwonderlijk is dat er vanuit het veld gevraagd
wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te passen. Welke
aanpassingen vraagt de het huidige monumentenbeleid volgens u?’
WE: ‘Uit ervaring weet ik dat als men projecten wil realiseren waarbij monumenten
betrokken zijn, er voor- en nadelen zijn. Voordeel was tot voor kort dat je er relatief
zeker van kon zijn dat je op enige termijn monumentengeld ter beschikking kreeg. Het
nadeel was dat je geconfronteerd werd met een onwaarschijnlijk bureaucratische
rompslomp. Als je vanuit die praktijkervaring praat, zijn er dus twee dingen van
wezenlijk belang: je wilt binnen afzienbare tijd weten hoeveel geld je beschikbaar krijgt
maar tegelijkertijd wil je de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken zo veel
mogelijk beperken. Als overheid moet je die twee dingen in de procedure verbeteren. De
particulier zal het een zorg zijn of hij met het Rijk of met de gemeente te maken krijgt,
als alles maar binnen redelijke termijnen afgehandeld kan worden.’
WH: ‘Bij de invoering van het BRIM is vooraf berekend dat dit minder administratieve
lasten voor de monumenteigenaar op zou moeten leveren. Is dat volgens u dan niet
gelukt?
WE: ‘Ik denk dat het allemaal niet zo overdacht is gebeurd. Er was veel onvrede geuit
vanuit gemeenten en instellingen. De eisen die gesteld worden bij vergunningverlening
zijn van de gekke. Als je een vergunning wilt aanvragen voor een monument, moet je
met enorme stapels naar de gemeente. Onlangs is er een onderzoek gedaan waaruit
bleek dat aan een monumentenvergunning veruit de meeste eisen worden gesteld van
alle vergunningen die in Nederland worden verleend. Meermaals is er een voornemen
geweest tot evaluatie van de huidige Monumentenwet, dat is tot op heden niet gebeurd.
Minister Plasterk heeft daarom gevraagd om een advies voor een nieuw, werkbaar
geheel.’
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WH: ‘Een andere discussie binnen de MoMo gaat over decentralisering. Waar moet
volgens u de verantwoordelijkheid van de monumentenzorg liggen?’
WE: ‘Ik opteer sterk voor een gedifferentieerde verantwoordelijkheid van Rijk, provincie
en gemeente. Ik vind dat het Rijk altijd verantwoordelijk moet blijven voor zijn
rijksmonumenten, ook in financiële zin. Wij hebben een rijksbelang bij het cultureel
erfgoed. Je kunt heerlijk babbelen over hoeveel en welke soort, maar dat
rijksmonumenten tot de rijksverantwoordelijkheid behoort, dat staat buiten kijf. Maar
een monument moet in samenhang met zijn omgeving worden bekeken en dan is er
maar één overheidslaag die daarbij alle relevante factoren kan afwegen, dat is de
gemeente. De gemeente is op de hoogte van het bestemmingsplan en moet de
bouwvergunning verlenen. De zeggenschap zou daarom in hoge mate bij de gemeenten
moeten liggen. Alleen zij kunnen alle belangen afwegen. Neem bijvoorbeeld de Stelling
van Amsterdam, die was naar de knoppen geweest als de provincie niet had ingegrepen.
Sterker nog, het staat nu op de Werelderfgoedlijst maar nog altijd niet op de lijst voor
rijksmonumenten. In Leiden staan meer panden op de gemeentelijke lijst dan op de
rijkslijst, ik ken geen wezenlijke bezwaren tegen dat systeem. Het maken van een
bestemmingsplan is erg ingewikkeld maar door het inhuren van kennis lukt dat ook
kleine gemeenten heel goed. Bij monumentendeskundigheid zou dat dus ook best te
regelen zijn. De adviesplicht van de rijksdienst moet worden afgeschaft. Elke
vergunningaanvraag zou in kopie naar het Rijk moeten en alleen wanneer het mis dreigt
te gaan kan het Rijk de ingrijpen, dat hoeft helemaal niet tijdsbelemmerend te werken.’
WH: ‘De RACM heeft de ambitie om uit te groeien tot een gezaghebbend nationaal
kenniscentrum voor cultuurlandschappelijke erfgoed. Wat vindt u van de rijksdienst als
kenniscentrum?’
WE: ‘Ik vind het leuk als ze zich kenniscentrum noemen maar vanuit mijn functie als
directeur van Stadsherstel Amsterdam heb ik zelden of nooit advies gevraagd bij de
rijksdienst. Stadsherstel werkt samen met diverse gespecialiseerde partijen, daar komt
de rijksdienst helemaal niet bij van pas, die heeft zich vaak in een vroeg stadium zelf al
buiten spel gezet. Als de RACM een expertisecentrum wil zijn dan zie ik, afgezien van de
weinige specialisten, daar niets van. Ik zie veeleer een achterhoedegevecht, zo van “wij
moeten ook iets”. Dat zie ik bijvoorbeeld ook bij de restauratie van de Haarlemmer
kathedraal waar we nu zitten of bij de restauratie van de Pieterskerk in Leiden. Ik heb
hen vooral als toetsers en als controleurs ervaren, niet als meedenkers of meeontwikkelaars.’
WH: ‘In de werkgroepen zitten vooral ambtenaren en beleidmedewerkers; laten de
mensen die in de praktijk restaureren zich ook wel horen?’
WE: ‘Ik heb de keuze van de werkgroepen niet gemaakt maar het is mij opgevallen dat
de mensen die het feitelijke werk doen, de monumenten restaureren en beheren, niet in
de werkgroepen zitten. Het is allemaal heel resultaatgericht en dat is het uitvloeisel van
wat Plasterks voorgangers hebben beloofd. Hij wil een paar alternatieven waarop het
ministerie een aantal werkgroepen heeft samengesteld. Uit die werkgroepen destilleert
Directie Cultureel Erfgoed een aantal varianten en alternatieven waaruit de minister een
keuze maakt. Die keuze legt hij vervolgens voor aan de Kamer. De hele maatschappelijke
discussie vindt nu niet plaats, laat staan dat hij allerlei overlegvormen heeft opgetuigd.’
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WH: ‘Kan de aanwijzing van de honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode
gezien worden als schot voor de boeg?’
WE: ‘De drang voor aanwijzing van wederopbouwmonumenten was ontstaan doordat
veel gebouwen uit de wederopbouwperiode tegen de vlakte gaan doordat al die wijken
door corporatieland nu al fors worden aangepakt. In afwachting van de modernisering
van het monumentenstelsel en vooruitlopend op de inventarisatie van de
wederopbouwmonumenten, is nu alvast de top beschermd om te voorkomen dat die
gesloopt zouden worden. Dat vind ik een terechte handeling, maar het kan nooit het
einde zijn. Als het tot die honderd beperkt zou blijven zou dat volstrekt onjuist zijn.’
WH: ‘In de huidige verdeling van subsidie zijn er voor woonhuiseigenaren laagrentende
leningen en fiscale voordelen. Dit fiscale systeem is niet van toepassing op andere
monumenten zoals kerken en industrieel erfgoed. Wordt het geld niet verkeerd ingezet?
Moet men zoeken naar andere financieringsmodellen?’
WE: ‘Ik heb een periode meegemaakt dat niemand een monumentstatus op zijn
woonhuis wilde omdat dat negatieve invloed op de verkoopprijs zou hebben. Nu is dat
gelukkig anders. Woonhuismonumenten hebben er nog nooit zo goed bijgestaan. Als het
huidige fiscale stelsel wordt aangepast, gaat dat ten koste van het opknappen van deze
categorie monumenten. De woonhuismonumenten zijn in dit systeem alleen maar
bereikbaar voor degenen die het fiscaal kunnen aftrekken, dus voor de rijken. Ik vind dat
de overheid vooral zou moeten sturen bij de niet-fiscale monumenten zoals kerken en
industriële monumenten. Daarbij mag men best wat meer naar maatwerk toe; als
iemand een fabriekspand volstrekt verwoont en dat verkoopt, dan hoeft daar geen geld
naar toe, maar als je naar een minder marktprofijtelijke bestemming zoekt, dan mag
daar best overheidssubsidie naar toe. En zeker naar de categorie kerken, dat zijn zulke
beeldbepalende monumenten voor het stads- en dorpsgezicht, het is heel legitiem om
daar overheidssubsidie in te steken. Maar men zou ook kunnen zeggen: “Ik vind die
gebouwen zo wezenlijk, die zijn het e-mark van ons dorp of stadsdeel, die wil ik graag
handhaven.” Als je dat als gemeenschap vindt, moet je daarvoor willen dokken.’
WH: ‘Veel kerken blijven met financiële knelpunten zitten; hoge restauratiekosten per
object, hoge onderhoudskosten, de schrale financiële positie van parochies en kerkelijke
gemeenten en de hoge kosten van herbestemming van leegstaande gebouwen. Zou hier
een model waarbij je een deel beschermt en de rest op de markt gooit een oplossing
kunnen zijn?’
WE: ‘Ik ben daar sterk op tegen. De maatschappij zal moeten uitspreken of ze een
gebouw willen bewaren, dat kan heel lokaal spelen. In sociaal-cultureel opzicht kan juist
dat gekke of lelijke gebouw van groot belang worden geacht door de plaatselijke
gemeenschap. Je kunt niet stellen dat een kerkgebouw alleen maar op basis van
architectonische kenmerken kan worden gehandhaafd.’
WH: ‘Hoe kijkt u tegen de vijftigjarengrens aan? Is een wijziging van het
monumentenstelsel ook aanleiding om te bezien of ook recente architectuur onderdeel
kan worden van ons begrip van cultuurhistorische waarden?’
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WE: ‘Ik ben geen voorstander meer van de vijftigjarengrens. De omloopsnelheid van een
gebouw is drastisch verhoogd, het is verstandig om die termijn te bekorten. Waar de
grens gelegd wordt is altijd arbitrair. Vaak ligt de exploitatieperiode van een gebouw al
bij 30 jaar.’
WH: ‘De nadruk wordt nu vooral gelegd op de inadequate ondersteuning van de
Monumentenwet in de praktijk, moeten we de succesverhalen niet meer uitventen?’
WE: ‘Het succes verkopen moet je blijven doen, dat mag de rijksdienst wat mij betreft
meer doen. Dat hebben ze bij de kanjermonumenten ook goed gedaan. Maar ik vind het
echt wezenlijk dat er iets verandert in het bijna onmogelijke traject van
vergunningaanvragen. Ik heb meegemaakt dat we bij het aanvragen van een
monumentenvergunning opnieuw een kunsthistorisch onderzoek moesten laten doen
terwijl we een vuistdikke studie hadden liggen. Dat is volstrekte waanzin en buiten
proportie, nog afgezien van de leges die je moet betalen voor een vergunning, dat schrikt
af.’
WH: ‘Minister Plasterk is van mening dat het particulier initiatief kan worden ingezet om
cultureel erfgoed te behouden, ontwikkelingen te stimuleren en de beleving van
bewoners vorm te geven. Welke rol ziet u voor het particulier initiatief?’
WE: ‘Dat is de groep die verreweg het meeste restaureert. Het particulier initiatief moet
zich op nationaal niveau bundelen. Stadsherstellen zijn bijvoorbeeld ideële
projectontwikkelaars, die nemen de meest moeilijke gevallen op zich, nemen genoegen
met een beperkt dividend en verkopen meestal ook niet. Dat functioneert en mag ook
best ondersteund worden. Als dergelijke instellingen zich ruimer gaan ontwikkelen,
krijg je een landelijk netwerk van restaurerende instellingen.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
WE: ‘Ik hoop alleen maar dat bij de hele ontwikkeling van het nieuwe
monumentenstelsel primair uitgegaan wordt van degene die het werk doet. Als de
praktijk werkelijk aan de slag kan met zo weinig mogelijk belemmeringen en voldoende
financiële ondersteuning, komt het wel goed.’
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Het (samen)spel van overheid en particulier initiatief

Interview met: Frieda van Diepen
Datum: 23 maart 2008
Plaats: Erfgoed Nederland te Amsterdam
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Frieda van Diepen was onder andere wethouder in de gemeente Haren (Gn) en 10 jaar
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, ook onder andere voor
monumentenzorg. Tegenwoordig is zij vice-voorzitter van de Vereniging de Hollandsche
Molen. Van Diepen was daarnaast bestuurslid van diverse organisaties voor Natuur en
Landschap, thans nog voorzitter van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Bovendien
maakte zij deel uit van de werkgroep die de voorbereidingen trof voor het opzetten van
het platform Monumenten van Erfgoed Nederland waarvan zij ook enige tijd voorzitter
was en waar zij nog steeds deel van uitmaakt.
Door haar werkzaamheden voor de provincie Noord-Holland en de Vereniging de
Hollandsche Molen spreekt Frieda van Diepen zowel de taal van de overheden als van
het particulier initiatief. Door deze verschillende posities kan zij dan ook op basis van
ervaring spreken over decentralisatie, deregulering en maatschappelijk draagvlak,
thema’s die centraal staan binnen de discussie over de modernisering van de
monumentenzorg. In dit interview spreekt Van Diepen onder andere over de groeiende
discrepantie tussen politiek en maatschappij en de gevolgen hiervan voor de
monumentenzorg. ‘Als je vier jaar raadslid bent, praat je gewoon een andere taal, dan
ben je vergeten dat je ooit burger bent geweest’, zo zegt Van Diepen in dit interview. Hoe
kan de overheid, de rijksdienst en het particulier initiatief nu samen tot een
verantwoorde monumentenzorg komen? Frieda van Diepen zou het wel weten.
WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van de Modernisering
Monumentenzorg (MoMo) staat te lezen: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit
het veld gevraagd wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te
passen.” Waar komt deze wens volgens u vandaan?’
FvD: ‘Die wens is met name geformuleerd vanuit de gedachte dat er nog teveel wordt
uitgegaan van het object terwijl we in feite te maken hebben met een complexe
omgeving. Die objectgerichte benadering is achterhaald. Ook is er veel ontevredenheid
ontstaan over de tweedeling die bij de herziening van de Monumentenwet in 1988 is
gemaakt tussen het Rijk en gemeenten. De provincie is er toen tussenuit gefietst. Als
provinciebestuurder was ik al tegenstander van die ontwikkeling. De provincie heeft
heel nuttige dingen gedaan en beschikken ook over de middelen, maar als de provincie
geen taak heeft, betaalt zij ook niet mee. Dat is dus een gemiste kans.’
WH: ‘Wat heeft de decentralisering volgens u opgeleverd?’
FvD: ‘Die decentralisering heeft mijns inziens alleen veel ontevredenheid voortgebracht.
Er is een gebrek aan ambtelijke en bestuurlijke kwaliteit, vooral bij de kleinere
gemeenten. Per gemeente wordt er een afweging gemaakt tussen het economisch belang
en het monumentenbelang. Je bent dus heel erg afhankelijk van affiniteit en kwaliteit op
ambtelijk en bestuurlijk niveau. De Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omringdijk
zijn prachtige voorbeelden waarvoor de gemeenten zich niet verantwoordelijk voelen
omdat het gemeenteoverschrijdende objecten betreft en de provincie Noord-Holland
wel bescherming heeft gegeven.’
WH: ‘De provincies staan onder druk als bestuurslaag, hiermee zouden ze zich kunnen
profileren maar ik hoor ze niet.’
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FvD: ‘De provincies zijn in 1988 al buitenspel gezet. Er zijn nog wel provincies die zich
willen inzetten maar ze hebben geen wettelijke taak. De ondersteuningstaak van de
steunpunten zou veel beter georganiseerd moeten worden. Als de gemeenten zich die
taak willen toe-eigenen, moeten zij ook gecontroleerd worden en sancties krijgen als het
niet goed loopt.’
WH: ‘Een van de andere trends is deregulering. In hoeverre speelt dat mee?’
FvD: ‘In de tijd dat ik wethouder was, nam je als gemeente een modelverordening van de
VNG over. Nu is dat onduidelijk; er is rijkssubsidie met toezicht van de rijksoverheid
maar voor de bouwvergunning moet je weer naar de gemeente. Heb je het bij de een
rond, dan heb je bij de ander weer een probleem. Als je decentraliseert, stel dan wel een
zekere uniformiteit in regelgeving verplicht. De subsidieverordeningen voor
monumenten zijn divers en soms ook strijdig met de wet- en regelgeving die de
gemeente moet toepassen.’
WH: ‘Wat zou er dan aangepast moeten worden als u het vanuit particulier initiatief
bekijkt?’
FvD: ‘Je zou op zijn minst kunnen evalueren, nu doen we het hapsnap. Er is een poging
geweest tot herijking van de monumentenlijst maar dat is halverwege gestrand. Kijk nog
eens naar de huidige lijst, naar de beschrijvingen en vergelijk die met de inzichten die
we vandaag de dag hebben. Dat is echt een project waar je grondig mee aan de gang zou
moeten. Welke visie heeft het Rijk nu? Wat is ons erfgoed? Wat is datgene dat in stand
moet blijven? Er is geen discussie over de landelijke betekenis van het Rijksmuseum of
het Concertgebouw maar er zijn ook zaken die specifiek voor een regio of provincie of
gemeente gelden, die leven in de lokale gemeenschap. Deze zaken zouden dan op een
provinciale of gemeentelijke beschermingslijst moeten komen.’
WH: ‘Is de lijst met honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode indicatief?’
FvD: ‘Die top 100 is heel erg in de top vastgesteld. Is daar een maatschappelijke
discussie geweest? Was daar het particulier initiatief bij betrokken? Nee! Zo moet je dat
dus niet doen. Men graaft zich als het ware in. Ik vind het hautain, de rijksdienst kan niet
alleen uitmaken wat belangrijk is.’
WH: ‘Hoe zou het dan moeten?’
FvD: ‘Met veel meer open discussie. Geef de criteria aan; men moet wel verantwoorden
waarom het een wel wordt geselecteerd en het ander niet. Je kunt niet alles tot in de
eeuwigheid bewaren, appreciatie is ook tijdgebonden. Je hoeft misschien niet alle 1300
molens en alle molenstompen te bewaren maar doe dat volgens criteria en maak daarbij
eventueel onderscheid tussen rijksbelang,provinciaal belang en gemeentelijk belang.’
WH: ‘Bij kerken speelt die appreciatie een grote rol; veel mensen hebben een nu
leegstaande kerk vaak nog gebouwd zien worden. Aan de andere kant speelt er ook een
economische factor mee.’
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FvD: ‘Er zit veel emotie rondom die gewijde kerken, dat kun je niet rationeel vatten maar
er zijn wel criteria te bedenken. Er zijn al criteria op het gebied van de architectonische
waarde, die kun je breed en smal maken, dat zie je ook bij industrieel erfgoed. Ik hecht
heel erg aan die toetsingscriteria. Het Olympisch Stadion is als gebouw bijvoorbeeld niet
zo interessant maar de symbolische betekenis wel. Nu wordt de waardebepaling van ons
nationaal erfgoed ingegeven door het beschikbare budget, dat is een volstrekt verkeerd
uitgangspunt. Koppel die waardebepaling los van de financiële agenda.’
WH: ‘Hoe staat u tegenover het feit dat makelaars de fiscale ondersteuning gebruiken
om de prijzen van rijksmonumenten op te drijven?’
FvD: ‘Het predicaat monument geeft een meerwaarde ,maar daar staan wel extra kosten
tegenover.’
WH: ‘Een andere fundamentele vraag is of de overheid het vereveningsmechanisme
moet zijn van een kosten-batenanalyse van een toeristisch decor.’
FvD: ‘Dat kun je afdwingen door te zeggen dat we vanuit het toerisme rechtstreeks iets
gaan regelen. Nu zit de gemeente ertussen en zij besteden de opbrengsten uit
cultuurtoerisme aan andere zaken, dat gaat niet terug naar monumenten. Hetzelfde
geldt voor de hoge OZB-waarde, die gaat niet terug naar de instandhouding van de villa
of van het bos. Gemeenten zouden die verdeling zelf ook anders kunnen maken maar dat
doen ze niet. Gemeenten roepen dat zij het dichtst bij de burger staan en dus die taak
moeten uitvoeren, maar als ze taken krijgen beginnen ze vaak te klagen dat ze het niet
kunnen betalen. Als je het vergelijkt met de wereld van natuur en milieu zie je dat
gemeenten per definitie niet willen meebetalen aan natuur en landschap omdat dat een
rijksverantwoordelijkheid is.’
WH: ‘Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker gevonden, hoe moeten overheid en
particulier initiatief zich tot elkaar verhouden?’
FvD: ‘Dat moet een samenspel zijn. De rijksdienst kan als deskundig kennisinstituut
optreden maar moet dan wel inhoudelijke kennis in huis hebben. De rijksdienst zou
daarbij samen moeten werken met het particulier initiatief waar ook heel veel
specialistische kennis zit. De Verenging de Hollandsche Molen heeft bijvoorbeeld veel
kennis over molens, tap dat af en honoreer dat. Het particulier initiatief heeft bovendien
meer draagvlak bij de burgers. Er zitten nu erg veel schotten tussen; ik heb nog nooit
een visie gezien bij het Rijk waarbij de drie pijlers - OCW die beleid maakt, de rijksdienst
met de kennis en het particulier initiatief met draagvlak van de burgers - gebruikt
worden. Het zijn nu drie eilanden.’
WH: ‘Wordt dat niet alleen maar erger? Het Rijk trekt zich terug en dat geldt ook voor de
rijksdienst, terwijl het monumentenveld op zoek is naar een nieuwe vaandeldrager.’
FvD: ‘Dat is natuurlijk heel jammer. Zo heb ik me ook geërgerd aan de stammenstrijd
tussen IPO en VNG over wie de winst binnenhaalt van de monumentenzorg, het gaat
juist om samenwerking.’
WH: ‘De lobby van de VNG was toch gericht op het afschaffen van de adviesplicht?’
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FvD: ‘Waarom zou men bang zijn als er een erkend kennisinstituut is voor ons nationaal
monumentaal erfgoed? OCW zou dat moeten faciliteren. Als de gemeenten ook
verantwoordelijkheid willen dan moeten ze bewijzen dat ze hun zaakjes goed op orde
hebben. En als je het als kleine gemeente niet kunt organiseren, huur dan capaciteit in,
bijvoorbeeld via de provinciale steunpunten.’
WH: ‘U zit in een van de werkgroepen die de uitgangspunten van de MoMo verder
moeten gaan onderzoeken, bent u gerust op een goede afloop?’
FvD: ‘Ik maak mij wel zorgen. Ik ben in een werkgroep gaan zitten om het geluid van het
particulier initiatief te laten horen. In de werkgroepen zitten veel ambtelijke
vertegenwoordigers van OCW, RACM, IPO en VNG. De particuliere organisaties zijn
ondervertegenwoordigd. In de opdracht van OCW aan de werkgroep bestuurlijke
verhoudingen werden bij de diverse modellen de provincie en het particulier initiatief
niet genoemd. Het is de vraag of alle goede ideeën die uit de werkgroepen komen
voldoende zullen terugkomen in de uiteindelijke voorstellen van OCW en de minister.’
WH: ‘In de werkgroepen zijn twee modellen neergelegd. Welke kant gaat het op denkt
u?’
FvD: ‘Aan beide zitten voordelen maar ik hoop wel dat er eerder iets uit zal komen als
een drielagensysteem dan een absolute decentralisatie.’
WH: ‘Wie moet uiteindelijk de gemeenten controleren of ze de wet nu goed uitvoeren?’
FvD: ‘Misschien moet je het bij de rijksdienst weghalen want daar is ook sprake van een
vermenging van taken. Controle via de provincie werkt in ieder geval niet goed, de
provincie houdt ook niet altijd de rug recht. Controle via gemeenten laten verlopen is
ook geen optie want gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor naleving, dan ga je dus
bij de duivel te biecht. Laat de controle maar naar de inspectie gaan. Een onafhankelijke
erfgoedinspectie is heel belangrijk en zou veel sterker opgetuigd moeten worden.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
FvD: ‘Maak het beleid met elkaar, zorg dat er verbindingen worden gelegd. Het beleid is
nu te sectoraal,de monumentenambtenaren moeten meer raakvlakken zoeken bij de
ruimtelijke ordening. Die integratie is er niet, niet horizontaal binnen de gemeenten en
ook niet verticaal niet tussen overheid en particulier initiatief. De werkgroepen zijn ook
te eenzijdig samengesteld. Op die manier verlies je op termijn draagvlak. Men realiseert
zich niet dat het voor een groot deel om vrijwilligerswerk gaat.’
WH: ‘Is dat tekenend voor de afstand die tussen OCW en het maatschappelijk veld is
gegroeid?’
FvD: ‘Er bestaat in ieder geval een kloof tussen het maatschappelijk veld en de politiek.
Men heeft het idee dat als men draagvlak in de Tweede Kamer heeft, men dan ook
automatisch draagvlak in het land heeft, nou mooi niet! Als je draagvlak wilt, zul je
particulieren en al die duizenden vrijwilligers een plek moeten geven, maar die komen
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in het denken en in het beleid gewoon niet voor. Daardoor ontstaat er ook een groeiende
discrepantie tussen politiek en maatschappij, dat is ontzettend zorgelijk. De politiek is
een instituut op zichzelf, bezig met zijn eigen regeltjes. Dat geldt zowel voor de Tweede
Kamer als voor de provincies en de gemeenten. Als je vier jaar raadslid bent, praat je
gewoon een andere taal, dan ben je vergeten dat je ooit burger bent geweest.’
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Visie, geen naaimachinedoos met klosjes en vakjes

Interview met: Jan de Jong
Datum: 24 maart 2008
Plaats: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Jan de Jong begon als kunsthistoricus bij het bureau Monumentenzorg van de gemeente
Zwolle. Hij is gepromoveerd op een theoretische verhandeling over de bouw van Griekse
tempels. Na een korte tijd bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist en een
iets langere periode bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Amersfoort gewerkt te hebben, trad hij in dienst van de Directie Cultureel Erfgoed van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aanvankelijk in Zoetermeer en
tegenwoordig in Den Haag. Jan de Jong is momenteel als projectleider intensief
betrokken bij het project Modernisering Monumentenzorg.
‘Het leven is dynamisch. Inzichten en uitgangspunten op vrijwel ieder terrein van onze
samenleving zijn aan verandering onderhevig. Dat geldt ook voor onze kijk op en
waardering voor het verleden en ons monumentale erfgoed: de archeologische
overblijfselen, historische cultuurlandschappen en gebouwde monumenten in
Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit het veld gevraagd wordt om de
monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te passen.’ Deze passage vormt de
opening van de brochure die vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is uitgegeven en die het veld uitnodigt om te debatteren over de MoMo. Als
projectleider van de projectgroep die de breedte-dieptediscussie omtrent de
modernisering van de monumentenzorg organiseert en uiteindelijk het advies aan de
minister zal schrijven, heeft Jan de Jong een goed overzicht van de spelende
discussiepunten. In dit interview bespreekt Jan de Jong onder andere een aantal van
deze discussiepunten maar geeft ook uitleg over het proces dat voorafgaat aan de
modernisering van de monumentenzorg en spreekt zijn wensen (en angsten) uit voor de
uitkomsten van het proces.
WH: ‘Waar komt die vraag om vernieuwing van de monumentenzorg precies vandaan?’
JdJ: ‘Het speelt overal, dat is het aardige. De minister heeft een brief gekregen van de
Federatie Grote Monumentengemeenten en een brief van het toen nog bestaande
Nationaal Contact Monumenten, waarin hij gewezen werd op een fundamentele
discussie die gaande was. De Raad voor Cultuur heeft een nog niet helemaal uitgewerkt
advies gemaakt over herselectiebeleid van monumenten. Daarin wordt gesteld dat het
niet gaat om het aantal monumenten, maar om de visie. De rijksadviseur wil een
offensieve monumentenzorg. Die vindt de huidige monumentenzorg defensief, dat kun je
niet anders interpreteren. Daarnaast hebben we ook van lokale verenigingen berichten
gekregen dat ze niet zo uit de voeten kunnen met de Monumentenwet en op een andere
manier op zoek zijn naar de cultuurhistorische waarden van hun stad en dorp.’
WH: ‘Ik wil het niet teveel over het proces hebben, maar men vraagt zich wel af of er wel
een maatschappelijk debat is en of de fundamentele discussies nu wel worden gevoerd,
bijvoorbeeld over de vraag wat je met de rijkslijst zou moeten doen. Na 1988 is de rol
van de rijksdienst steeds meer uitgekleed, wat zijn de consequenties daarvan? En
natuurlijk speelt de vraag of die verkleinde rol wel wenselijk is.’
JdJ: ‘Dat is nou net de kern van de modernisering van de monumentenzorg. Je kunt wel
tachtig organisaties vragen om hun mening te geven - en dan ben je echt bottom up bezig
- maar het is de vraag of dat iets oplevert. We hebben met de vijf ingestelde
werkgroepen een bodem gelegd van mensen die weten hoe je met oude gebouwen moet
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omgaan. In de werkgroepen zitten mensen die uit alle hoeken en gaten van de
ruimtelijke ordening komen. We hebben geprobeerd ruim te zoeken. Een groot
maatschappelijk debat is misschien wel gelukt rondom de kruisraketten, maar voor de
monumentenzorg is dat een illusie. Een enquête onder eigenaren, de evaluatie van het
BRIM en interviews zorgen voor input. We hebben een website opengesteld waardoor
we nu ook online reacties krijgen. Op die manier proberen we de discussie te voeren.
Met de uitkomsten van die discussie moet de minister dan naar de Tweede Kamer.’
WH: ‘Er zijn wel mensen die zich zorgen maken over het draagvlak van die discussie.
Ook gezien het feit dat in de vijf werkgroepen maar een of twee vertegenwoordigers van
de beherende en restaurerende organisaties zitten.’
JdJ: ‘Er zitten in de werkgroepen inderdaad veel mensen die ambtelijk actief zijn. Ze
zitten er alleen niet als ambtenaar, maar vanwege hun achtergrond. Sommigen hebben
een hele carrière binnen het particulier initiatief achter de rug. Dat ze ambtenaar zijn,
wil dus niet zeggen dat ze geen voeling hebben met de achterban. We hebben echt
gezocht op kennis en competentie. 100 procent draagvlak is natuurlijk onmogelijk. Wat
voor mij een veel fundamentelere vraag is: hebben we nog wel een visie op erfgoed in
Nederland? In de afgelopen twintig jaar is er ontzettend veel energie gestoken in het
genereren van geld voor de monumentenzorg. Maar een visie over hoe de
monumentenzorg er over dertig jaar uitziet, die heb ik niet kunnen ontdekken. Op
visionair gebied is het heel stil, begrijp ik ook uit de werkgroepen. Gebiedsgericht
werken bijvoorbeeld, gaat dat nu over het gebied rondom een monument, of gaat het
over het gebied op zich? Het probleem is ook dat we nu al keuzes willen maken, terwijl
we nog niet eens weten waaruit we kunnen kiezen.’
WH: ‘De top 100 wederopbouw wordt door veel mensen gezien als een schot voor de
boeg. Het is een besluit van de minister en veel mensen zijn bang dat het hierbij blijft.
Nou kunt u niet voor de minister spreken, maar weet u wel wat de filosofie achter de top
100 wederopbouw is?’
JdJ: ‘De filosofie daarachter is dat we een aanwijzingsstop hebben, maar dat de minister
heel duidelijk een aantal topmonumenten heeft willen aangeven zodat die in ieder geval
niet gesloopt worden.’
WH: ‘Dus het is een opstap?’
JdJ: ‘Het kan een opstap zijn, maar het kan ook zijn dat er door de MoMo voor een
compleet andere vorm van monumentenzorg wordt gekozen waarin aanwijzingen
minder belangrijk worden. Want met een aanwijzing zet je meteen ook een scheidslijn.
Daar ligt voor mij de meest interessante vraag: in hoeverre beperk je jezelf door een lijst
te maken en over objecten buiten die lijst als Rijk geen uitspraken te doen? Moet het Rijk
zich alleen maar druk maken over die 4000 beschermde kerken, of houden we ons in
principe bezig met het complete bestand van 9000 kerken? Voor elke kerk die verloren
dreigt te gaan, is maatschappelijk draagvlak. En dan zeggen wij als Rijk: “Staat het op het
lijstje? Nee? Dan geven wij niet thuis.” Dat is het gevaar van lijstjes. Als het gaat om
draagvlak, dan weet ik zeker dat het om alle 9000 kerken gaat.’
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WH: ‘De fundamentele vraag is verder: heeft de decentralisatie gewerkt, hoe gaan de
gemeenten om met hun toegenomen bevoegdheden en wat is nog de rol van de
rijkslijst?’
JdJ: ‘Je kunt je inderdaad afvragen wat voor effect die rijkslijst gehad heeft en wat het nut
en het gevaar is van een rijkslijst als je gebiedsgericht gaat werken. Je wil een slag gaan
maken, je wil meer. Er is in dit verband een heel mooi voorbeeld in Zwolle geweest, waar
een nieuw gerechtsgebouw zou komen, een ontwerp van Gunnar Daan. Het gebouw zou
niet in een beschermd stadsgezicht komen en er werd niet één monument met sloop
bedreigd. Maar de Vereniging van Vrienden van de Stadskern was er fel op tegen - ze
vonden het gebouw een gedrocht tegen de rand van de historische binnenstad. De
vereniging is een actie begonnen onder inwoners. Ze hebben de Monumentenwet
helemaal niet gebruikt. Ze zijn naar de raadsleden gegaan en de gemeente heeft op een
gegeven moment gezegd dat ze zouden afzien van het plan als iedereen ertegen was.
Uiteindelijk is de bouwvergunning niet verleend. Die club die altijd voor monumenten
opkwam, ging nu op een heel andere manier naar de stad kijken. Men was helemaal niet
geïnteresseerd in de vraag of iets een monument is of niet, dat onderscheid was allang
overstegen.’
WH: ‘Wat wilt u hiermee zeggen?’
JdJ: ‘Dat een historische vereniging op een heel andere manier met zijn stad omgaat. Die
historische verenigingen zijn allang niet meer geïnteresseerd in monumenten alleen.
Een monumentenstatus kan wel handig zijn in een rechtszaak, maar de publieke opinie
is in veel gevallen sterker. En dat bedoel ik met een gebiedsgerichte aanpak, het gaat
helemaal buiten het begrip monument om. Ik vind het fascinerend dat een als redelijk
conservatief bekend staande historische vereniging zich op zo’n manier manifesteert in
ruimtelijke ontwikkeling. Ze hebben puur op basis van publieke opinie en bluf een poot
tussen de deur gekregen.’
WH: ‘Je krijgt wel de situatie dat een gemeente zichzelf moet gaan controleren. Als het
gaat om rijksmonumenten die het lokale belang overstijgen, kun je je afvragen of de
gemeente niet andere afwegingen zou maken dan op provinciaal en nationaal niveau
wenselijk is.’
JdJ: ‘Daar zit inderdaad een probleem. Je kunt twee dingen doen: of je gaat er vanuit dat
de gemeente niet te vertrouwen is, of je gaat van het tegendeel uit. Ga je uit van
wantrouwen, dan ontken je ook staalhard dat er maatschappelijk draagvlak is. Ga je er
vanuit dat er maatschappelijke processen in de gemeente zijn, dan moet je ook zoeken
naar interventiemogelijkheden. Alleen moet je dan wel goed weten hoe een
gemeentebestuur werkt. Dat zijn allang geen regenten meer. Ik denk dat we daar nog
teveel vanuit gaan. Kijk eens naar een stad als Den Bosch, als daar wat gebeurt en de
historische vereniging is tegen, doen de stadsbestuurders het in hun broek. Ik denk dat
we die mechanismen teveel ontkennen, het zit te weinig in de modernisering.’
WH: ‘In kleine gemeenten was de rijksdienst altijd heel welkom omdat ze helderheid
schiep als onafhankelijke scheidsrechter. Dat is nu fundamenteel veranderd, omdat de
adviesplicht is komen te vervallen. Kun je stellen dat het huidige model bij ons
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overeenkomt met het decentrale model, zoals dat in Nordrhein-Westfalen wordt
gehanteerd?’
JdJ: ‘Ja, daar in Nordrhein-Westfalen werken ze decentraal, in die zin dat er een goede
interventiemogelijkheid is van het Rijk. Er is een kaderwet, de uitvoering ligt op
gemeentelijk niveau en als er discussies zijn dan is het Rijk de scheidsrechter en heeft
het laatste woord. Daartegen is geen beroep mogelijk. In de bouwwetgeving - en dat
moet je niet onderschatten - staat keihard dat er rekening moet worden gehouden met
aspecten van monumentenzorg. Cultuurhistorie is dus in twee wetten verankerd. Er is
een sectorale wetgeving en een bouwwetgeving waarin cultuurhistorie, net zoals
natuurwetgeving, als een algemeen belang wordt gezien.’
WH: ‘Betekent dit, in dit model, dat de cultuurhistorische paragraaf in het
bestemmingsplan verplicht wordt?’
JdJ: ‘Dat is iets wat je moet overwegen, een beetje zoals het in de archeologie is geregeld
via de Maltawetgeving. De Federatie Grote Monumentengemeenten heeft ook gepleit
voor een soortgelijke wetgeving voor monumenten. De grote monumentengemeenten
willen de rijksdienst wel graag over de vloer, maar niet voor dingen die niet belangrijk
zijn. Ze zeggen de rijksdienst vooral in exceptionele gevallen nodig te hebben.’
WH: ‘In grove lijnen wordt er in twee nieuwe bestuurlijke modellen gedacht. Het eerste
is het decentrale model, in het andere model gaat het om gradaties. Dit model wordt in
Engeland gebruikt en is in feite in Nederland ook al deels doorgevoerd, als je kijkt naar
de rijkslijst, provinciale lijsten en gedifferentieerde gemeentelijke lijsten. Waar gaat uw
voorkeur naar uit?’
JdJ: ‘De restauratieachterstand in Engeland is ongeveer € 40 miljard en ik was niet onder
de indruk van hun systeem. Al je geld in een top 1000 stoppen is niet de oplossing. Het
systeem van Nordrhein-Westfalen en ook het Franse systeem is meer gericht op een
generieke verantwoordelijkheid. Je mag wel commentaar hebben op de RACM, maar je
mag ook in je handen knijpen met zo’n kenniscentrum. In de oude situatie, van voor
1988, had de RACM een machtspositie en nu zul je nog meer toe moeten naar een
gezagspositie die de organisatie zelf moet afdwingen.’
WH: ‘Maar heeft de rijksdienst ook de expertise die bijvoorbeeld de markt nu vraagt?
Ook daarin moet je gezag opbouwen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld
projectontwikkeling, onderhandelingskennis en exploitatie bij herbestemming. Je kunt
je als rijksdienst, kortom, niet meer alleen baseren op architectuurhistorische kennis.’
JdJ: ‘We zijn nu onderzoek aan het doen naar wat er beleidsmatig speelde in de tijd van
de totstandkoming van de Monumentenwet tussen 1982 en 1988. Het voornaamste doel
van het toenmalige kabinet Lubbers was om te decentraliseren. En het wonderlijke is
dat de monumentenzorg zich eigenlijk heeft aangeboden als pilot voor de
decentralisatie.’
WH: ‘Dat is opmerkelijk.’
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JdJ: ‘Dat is heel opmerkelijk. Het ging er toen dus niet om de monumentenzorg te
veranderen, het ging om decentralisatie, dat was kabinetsbeleid. Omdat er geen visie
was op de toekomst van de monumentenzorg, zijn die decentralisatieplannen een beetje
uitgekleed en bleven er vreemde rudimenten over. We moeten nu meer vanuit visie
kijken en de vraag stellen: wat levert dat op voor de monumentenzorg? Veel meer kijken
naar wat je mist dus. We zijn momenteel vastgelopen in procedures. Iedereen zit te
wachten op het rijksgeld. De monumentenvergunning staat met stip op één van de lijst
met dure vergunningen.’
WH: ‘We zitten in het Jaar van het Religieus Erfgoed en men loopt van incident naar
incident. Er is nauwelijks visie. Hoe kom je daar vanaf? Van die 1000 kerken die leeg
komen te staan, zou je er honderd kunnen beschermen en de rest op de markt kunnen
gooien. Maar op basis van welke criteria?’
JdJ: ‘Dat is een spagaat. Als je het vanuit de Malta-visie zou bekijken, zou je van al die
1000 kerken een analyse moeten maken. Pas dan kan het opgeruimd worden, om het
maar eens onaardig te zeggen.’
WH: ‘Je komt dan ook in de discussie over het waardestellend kader terecht. Het
Spinozahuis in Rijnsburg bijvoorbeeld, is niet vanwege de architectonische of
kunsthistorische waarde op de rijkslijst gezet. Het argument is dat Spinoza in de canon
voorkomt.’
JdJ: ‘Ja, dat is een mazzeltje voor Spinoza.’
WH: ‘Het waardestellend kader is nog lang niet compleet. Je kunt je afvragen of de
rijksdienst er klaar voor is. Gaat het niet te snel met de MoMo?’
JdJ: ‘We moeten even door het koude water heen. De werkgroepen zijn binnenkort klaar,
evenals de evaluatie van de BRIM-regeling en de regeling van beschermde dorps- en
stadsgezichten, daarnaast vragen we Belvedere-hoogleraren om hun visie en daar moet
dan een samenhangend verhaal uit komen met een aantal scenario’s. We houden ook
nog een aantal interviews. De minister zal ons vervolgens vragen de scenario’s verder
uit te werken en dan komt de belangenbehartiging aan bod en zal er vervolgens in
januari of februari 2009 een brief naar de Kamer gaan met de vraag of we verder
kunnen richting een wetgevingstraject.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
JdJ: ‘Ja, waar ik bang voor ben is dat we gaan zitten krabben op de vierkante millimeter,
dat we vastlopen in matrixen, modellen of lijstjes. En dat we zonder visie aan de materie
gaan lopen trekken en er weer zo’n naaimachinedoos ontstaat met allemaal klosjes en
vakjes waarin we alleen maar wat klosjes in een ander vakje leggen en dan zeggen dat
we klaar zijn.’
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‘Ik zie de rijksdienst als een noodzakelijk kwaad’

Interview met: Carlo Huijts
Datum: 4 april 2008
Plaats: Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam
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Carlo Huijts is afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit
Delft met als specialisatie architectuur en restauratie. Huijts bekleedde de functies van
directeur van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek en bestuurslid van de
Stichting het Nederlands Openluchtmuseum. Tegenwoordig is hij directeur van de
Vereniging Hendrick de Keyser.
Hendrick de Keyser is een vereniging tot behoud van architectonisch of historisch
waardevolle huizen in Nederland. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het kopen
van monumenten, die na een eventuele restauratie of het uitvoeren van groot
onderhoud, worden verhuurd. Gebouwen die door Hendrick de Keyser onder de hoede
worden genomen, moeten voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende
voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De
geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Er wordt
sterk gelet op bouwhistorische constructies en interieurwaarden. Wanneer er eenmaal
voor gekozen is een huis te verwerven, dan wordt dit huis nooit meer afgestaan. Toch
zegt Carlo Huijts in dit interview dat je de moed en het lef moet hebben om bepaalde
objecten van de rijkslijst afhalen als je na dertig jaar terugkijkt en concludeert dat je je
hebt vergist. Wat zijn zijn argumenten? En hoe staan zijn standpunten in verhouding tot
zijn huidige werk en tot de modernisering van de monumentenzorg?
WH: ‘In de brochure die het ministerie van OCW heeft uitgebracht naar aanleiding van
de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) staat te lezen dat het niet verwonderlijk is
dat er vanuit het veld gevraagd wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd
aan te passen. Op welke punten moet de huidige Monumentenwet volgens u worden
herzien?
CH: ‘De huidige Monumentenwet is gemaakt vanuit de gedachte van terugkijken naar
het verleden en dat verleden willen vasthouden. Als we de wet moeten herzien, moeten
we radicaal zijn en niet kiezen voor behoud en bescherming - hoe gek dat ook uit mijn
mond klinkt -, maar voor een wet die uitgaat van het veiligstellen van waarden die we nu
ervaren voor de toekomst. Dat is een heel principiële verandering. Wij behouden
monumenten niet omdat we het verleden willen vasthouden maar omdat die een
waardevolle toevoeging zijn voor de toekomst. Dan moet je dus echt heel anders gaan
redeneren.’
WH: ‘Hoe bent u er bij betrokken?’
CH: ‘Niet. Ik participeer alleen in de evaluatiediscussie van het BRIM en ben betrokken
via het overleg met Frieda van Diepen.’
WH: ‘Wat is uw mening over decentralisatie van de monumentenzorg?’
CH: ‘Decentralisatie past helemaal in de gedachte van het verleden willen vasthouden.
Wie gaat dat handhaven? De rijksdienst zit in Zeist en dus niet in Bolsward. Waar moet
de handhaving dan worden uitgevoerd? Dat je vanuit die gedachte de decentralisatie
doorvoert is heel logisch, maar vervolgens constateert men dat het kind met het
badwater wordt weggegooid.’
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WH: ‘En hoe denkt u over de gebiedsgerichte benadering?’
CH: ‘Ik heb een parallel bedacht met de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische
Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones. Waarom doe je niet hetzelfde bij monumenten? Er zijn in Nederland
een aantal gebieden en een aantal objecten van nationaal belang, die twee moeten we
blijven combineren. In de huidige discussie gaat het teveel om de gebiedsgerichte
benadering, terwijl je bij een monument niet ontkomt aan een objectgerichte
bescherming, het gáát om het object.’
WH: ‘Dus als je het omdraait, een omgeving zonder object, dan heb je niets?’
CH: ‘De gebiedsgerichte benadering is een toegevoegde benadering. Je zult dus een
Ecologische Hoofdstructuur voor de monumenten moeten gaan vaststellen.’
WH: ‘Om verder te gaan op die milieugedachte; biodiversiteit is bijvoorbeeld heel goed
meetbaar via lijstjes. Je kijkt waar beestjes en planten voorkomen en als er iets
ontbreekt, plant je een boom. Zo werkt dat natuurlijk niet bij cultuur.’
CH: ‘Waarom niet?’
WH: ‘Als een monument wegvalt kun je niet zomaar een nieuw monument neerzetten.
De rijkdom van de natuur en van de cultuur zijn verschillende grootheden. Het gaat dan
om het waardestellend kader.’
CH: ‘Je kunt ook zeggen dat het bij monumenten nog makkelijker is; als je eenmaal de
waarde hebt bepaald, dan staat het vast. Bij natuur loop je altijd het risico dat het
spontaan doodgaat of zich verplaatst. Wat je zegt is waar, er zijn verschillen maar er zijn
dus ook belangrijke kansen. Er moet een omslag in het denken komen. Als ik nu naar de
notaris ga, staat de monumentenstatus als waarschuwende beperking in de akte. Dan
moet je dus niet verwachten dat een projectontwikkelaar staat te juichen. Je moet tegen
een projectontwikkelaar kunnen zeggen dat hij met een monument een cultuuranker in
handen heeft waaromheen iets moois gemaakt kan worden. Daar is die
projectontwikkelaar misschien nu nog niet blij mee maar over veertig jaar is hij dat wel.
We denken veel te veel vanuit de gedachte dat erfgoed het vasthouden van de
geschiedenis betekent. Dat is het wel maar je doet het alleen maar om iets bruikbaars te
hebben voor de toekomst. Als je het daar niet voor doet, waar doe je het dan voor?’
WH: ‘Erfgoed als reservoir om iets door te geven.’
CH: ‘Erfgoed om je toekomst beter te maken. Op het moment dat wij ontdekken dat we
de toekomst niet beter maken met erfgoed, weet ik niet waarvoor je iets behoudt. Je
moet dus een monumentenwet maken die duidelijk maakt dat wij er met elkaar
gelukkiger van worden als we een aantal monumenten behouden, zoals ook de gedachte
was bij de Ecologische Hoofd Structuur. Maar dan moet je ook een actieplan ontketenen
en als Rijk verantwoordelijkheid nemen. Dus niet alleen roepen dat je geld beschikbaar
gaat stellen om panden te restaureren, maar ook daadwerkelijk geld reserveren. Een
dergelijk aankoopbeleid zorgt er onherroepelijk voor dat er een A-categorie en een Bcategorie ontstaat. Die A-categorie hoeft niet alleen het Paleis op de Dam te zijn, ook het
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Spinozahuis kan daartoe behoren, ook al is het een complete replica. Zo krijg je ook een
categorisering van objecten die van landelijk, regionaal en lokaal belang zijn. Dat is het
drama van de huidige Monumentenwet; we kunnen met zijn allen besluiten wat een
landelijk monument is, maar vervolgens wordt er op lokaal niveau over beslist. De drie
niveaus van belangrijkheid moet inhouden dat er ook op die drie bestuursniveaus over
beslist wordt. Er zou op alle drie de bestuursniveaus een controlesysteem moeten
komen. Die verschillen natuurlijk, omdat men bijvoorbeeld bij dat op rijksniveau
aangewezen Spinozahuis bepaalt dat het gebouw van belang is omdat Spinoza daar
geslapen heeft en dat betekent dus dat je met je fikken van die slaapkamer afblijft. Zo zit
de wet nu niet in elkaar.’
WH: ‘Speelt er ook een financiële agenda?’
CH: ‘Ik vind dat je de subsidie moet lostrekken van het vaststellen van een
monumentenstatus. Er zijn gebouwen waarvan wij zeggen dat het een monument is
omdat het gevelontwerp van belang is maar waarbij men in het interieur z’n gang kan
gaan. Het is dan ook waanzin om daar subsidie aan te geven want dat pand kan zijn
eigen broek ophouden. Aan de andere kant heb je ook panden met een spuuglelijke gevel
maar die qua interne structuur volledig onbruikbaar zijn, dat zijn panden waar altijd
geld heen moet. Dat wij subsidie krijgen voor een aantal monumenten die wij grof
verhuren, vind ik lariekoek. Maar ik vind het ook onzin dat wij een aantal monumenten
hebben die wij bewust matig verhuren vanwege hun historische waarde. Maar vergis je
niet, de woonhuismonumenten die wij bijzonder vinden zijn verhoudingsgewijs
verschrikkelijk duur om te onderhouden en veel duurder dan een kerk of een industrieel
complex. Ik weet niet of je een rechtvaardiger systeem krijgt als je naar kwetsbaarheid
gaat subsidiëren.’
WH: ‘Het Spinozahuis staat alleen maar op de rijkslijst omdat Spinoza tot de canon van
Nederland behoort. Ik wil de mensen die verbindingen gaan leggen met Willem van
Oranje de kost niet geven, die staat ook in de canon en dus komt ook elke huis waarin hij
heeft geslapen heeft in aanmerking voor de rijkslijst.’
CH: ‘Dat weet ik niet.’
WH: ‘Dan begeef je je wel op een weg die nogal wat zijpaden kent. Het waardestellend
kader is altijd heel veilig geweest. Dat gebeurde tot dusverre vooral op basis van
architectonische kenmerken. Sociale en culturele waarden zijn heel tijdgebonden en
gaat vooral over beleving. Hebben we daar wel een goed waardestellend kader voor? Je
kunt daarvoor wel de canon nemen, maar dat is geen gesloten systeem.’
CH: ‘Nee, dat klopt en dat mag dit dus ook niet zijn. De honderd topmonumenten uit de
wederopbouw zijn daar ook een voorbeeld van. Wij vinden nú dat deze gebouwen
sleutelobjecten zijn voor onze ontwikkeling en die willen we doorgeven aan de
toekomst. Ik begrijp dat wel, het is een statement, maar dat geldt voor de hele
monumentenlijst.’
WH: ‘Maar dit zijn er maar honderd.’
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CH: Dat komt omdat financiële verantwoordelijkheid wordt gekoppeld aan inhoudelijke
waardestelling. Iedere burger gaat zich dan afvragen waarom een bepaald pand niet op
de lijst staat. Het Rijk zegt vervolgens dat het er eigenlijk wel op had moeten staan, daar
begrijpt de burger natuurlijk niets van. Haal in godsnaam de aanwijzing los van de
financiering.’
WH: ‘Er is een herijkingtraject geweest van het rijksmonumentenbestand dat niets heeft
opgeleverd. Wat betekent dat?’
CH: ‘De conclusie was dat de bestaande beschrijvingen in hoge mate niet kloppen en dat
je juridische problemen krijgt als je die gaat aanpassen. Daarom ontkom je er niet aan
om de bakens nu echt grondig te verzetten. Wat je van landelijk belang vindt moet ook
landelijk gefinancierd worden en natuurlijk moet dat ook lokaal in een bestemmingsplan
worden vastgelegd.’
WH: ‘Je krijgt dan wel het gevaar dat de gemeente zichzelf moet gaan controleren.
Objecten die van nationaal belang zijn, moeten ze vanuit een lokaal perspectief
controleren en daar ontstaat wel eens spanning. Wie trekt dan aan de bel?’
CH: ‘Als die objecten van rijksbelang zijn, moet de rijksdienst dat doen. En waarom is die
rol van de rijksdienst zo uitgehold? Omdat ze, kijkend naar het verleden, zo vasthouden
aan de waardestelling en alleen bezig zijn met monitoren.’
WH: ‘Wat u ze eigenlijk verwijt is dat ze alleen maar reageren en niet proactief zijn.’
CH: ‘Ze verzamelen alleen maar omdat het zo handig is om die gegevens te hebben. Dat
is dieptragisch. Natuurlijk is het handig dat er foto’s en gegevens worden verzameld,
maar is het bruikbaar voor de toekomst? Kun je beter beleid maken als je precies weet
wat er in het verleden is besteed? Wij hebben een systeem in huis waarvan ik per
monument weet hoeveel geld we er de afgelopen veertig jaar aan hebben besteed maar
ik heb hier niets aan voor het toekomstig onderhoud. Ik kan dat systeem niet vertalen
naar welk onderhoud ik morgen moet doen, dan moet ik gewoon kijken of de verf eraf
valt.’
WH: ‘En dan staan de bouwvergunningen van monumenten ook nog met stip op
nummer één als het gaat om het aantal eisen die aan de aanvraag van vergunningen
gesteld worden.’
CH: ‘Dat komt omdat er te weinig toekomstgericht gedacht wordt. Als we met elkaar
zeggen dat we die gegevens belangrijk vinden om de staat van dat monument te
registreren, waarom gaan we die zestigduizend monumenten dan niet inmeten en
documenteren? Dat is goedkoper dan de herziening van de lijst waar men nu mee bezig
is. We vinden dat die objecten de kern van ons monumentaal erfgoed zijn, dan is het toch
onzin om aan de eigenaar nog eens te vragen om die gegevens aan te leveren? We
hebben in Nederland organisaties die klaarblijkelijk goed zijn om op allerlei terreinen
zoals kerken, molens, kastelen en woonhuizen objecten te beheren. We streven er dus
naar, net als bij de Ecologische Hoofdstructuur, om die monumenten van landelijk
belang bij de aangewezen organisaties onder te brengen. Dus als de Stichting Groninger
Kerken goed is in het beheer van kerken, dan moet je die kwaliteit inzetten.’
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WH: ‘Moet je daar dan de bevoegdheden neerleggen? Wat is dan de positie van de
rijksdienst?’
CH: ‘De rijksdienst vindt het heel normaal om die bevoegdheid neer te leggen bij een
gemeente die nog niet eens een monumentenambtenaar heeft. Mijn pleidooi is: leg de
bevoegdheid bij de organisaties die daar expertise in hebben. Die organisaties hebben
allerlei financiële voordelen, waarom geef je ze dan niet ook inhoudelijke voordelen?
De rijksdienst heeft de specialisten eruit gegooid en generalisten binnengehaald. Ik zie
de rijksdienst als een noodzakelijk kwaad, inhoudelijk hebben we ze eigenlijk niet nodig.
Terwijl die specialisten wel nodig zijn.’
WH: ‘De vijftigjarengrens, hoe staat u daar tegenover?’
CH: ‘Ik vind dat je die moet afschaffen. Tegelijkertijd moet je dan wel de moed en het lef
hebben om over dertig jaar te zeggen: ik heb me vergist. En dan moet je er dus ook weer
objecten af kunnen halen.’
WH: ‘Ik was gisteren in Veenhuizen, een beschermd dorpsgezicht. De RACM zegt
daarover dat ze het zo belangrijk vindt dat er goed voor gezorgd wordt. Is dat geen
sigaar uit eigen doos?’
CH: ‘Dat weet ik niet. Veenhuizen zou dolblij moeten zijn, het geeft een bijzondere status
en het trekt mensen. Zo is het ook met onze restauratiefilosofie: je moet zorgen dat
huurders laten inzien hoe mooi het is waardoor ze er met hun fikken vanaf blijven. Een
monument redt zichzelf als je op een goede manier laat zien hoe bijzonder het is.’
WH: ‘Je komt daarmee wel voor de vraag te staan of je naar toeristische decors toe wilt.
Die brengen natuurlijk wel indirect geld op.’
CH: ‘Daar raak je een punt waarop ik de huidige MoMo-discussie levensgevaarlijk vind.
Ik heb Kees de Ruiter, directeur van de RACM, horen zeggen: “Is het niet veel
verstandiger wanneer wij vooral proberen een monument overeind te houden in een
omgeving die landschappelijk van belang is?” Ik redeneer dus precies andersom. Neem
de vesting Naarden; particulieren hebber er zakken met geld voor over om daar te
wonen. Ik vind het volkomen idioot dat daar nog geld naar toe gaat. Nu strijken al die
particulieren goud geld op voor hun huisje terwijl het Rijk de vesting moet
onderhouden. Dat is volkomen idioot. Maar als er ergens een gemaal of een dijkhuis
staat met een elektriciteitscentrale ernaast, moet daar weer wel subsidiegeld naar toe
want die centrale is op een gegeven moment weg. Het Aalsmeerder Veerhuis is een mooi
voorbeeld, dat is een ontzettend leuk huis dat enorm tot de verbeelding spreekt. In de
jaren zestig zijn er twee gigantische flats gebouwd. Met de huidige visie zou je moeten
zeggen: sorry, weg ermee. Eén van die twee flats is nu al afgebroken en vervangen door
een veel lagere flat, zelfs de projectontwikkelaar heeft gedacht vanuit dat monument. Je
moet de monumentale betekenis als een sturingsinstrument gebruiken, als een kracht,
niet als een slachtoffer.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
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CH: ‘Het zal duidelijk zijn dat ik de richting waar de MoMo-discussie nu naartoe gaat
zorgelijk vind. Er wordt nog veel te veel gedacht vanuit de bestaande structuur en visie.
Volgens mij wordt het helemaal niets.’

87

Naar een ontzuiling van de monumentensector

Interview met: Pieter Siebinga
Datum: 16 april 2008
Plaats: Huize Hoevelaken te Hoevelaken
88

Pieter Siebinga begon zijn carrière bij de rijkspolitie. Hij stapte vervolgens over naar het
bankwezen, studeerde in de avonduren en werd meester in de rechten. In 1997 trad hij
in dienst van het Nationaal Restauratiefonds. Eerst als adjunct-directeur en sinds 2005
als directeur. Het Nationaal Restauratiefonds zet zich in voor het behoud van
cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving door het ontwikkelen en
verstrekken van financieringen en het verlenen van diensten op financieel en
administratief gebied, zowel voor particulieren als overheden.
De koppeling tussen het aantal aangewezen monumenten en financiering van
onderhoud en restauratie van deze monumenten is een veelbesproken thema binnen de
modernisering van de monumentenzorg. Begin jaren zestig is bedacht dat het bezitten
van een monumentaal pand, naast een lust ook een last is voor de eigenaar. Die last
moest worden verlicht via subsidie of fiscale aftrek. De vernieuwing van de
Monumentenwet is een uitgelezen moment om het verband tussen aanwijzing van
monumenten en het recht op subsidie nog eens tegen het licht te houden. Voor de
woonhuismonumenten is die koppeling al grotendeels opgeheven door het slimme
instrument van het Revolving Fund via het Nationaal Restauratiefonds. Minister Plasterk
ziet dit instrument als voorbeeld om de knelpunten van de overige monumenten op te
lossen. Dat is een van de redenen waarom Pieter Siebinga is gevraagd om plaats te
nemen in een van de werkgroepen die de modernisering van de monumentenzorg
verder moeten voorbereiden. Siebinga spreekt in dit interview over de visies die in zijn
werkgroep tot nu toe naar voren zijn gekomen en geeft zijn eigen kijk op onder andere
de gewenste rol van de rijksdienst, de vijftigjarengrens en herbestemming.
WH: ‘In de brochure die is verschenen naar aanleiding van de Modernisering
Monumentenzorg (MoMo) staat te lezen: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit
het veld gevraagd wordt om de monumentenzorg naar de eisen van de tijd aan te
passen.” Waar komt die vraag volgens u vandaan?’
PS: ‘Dat is moeilijk te achterhalen, iedereen praat elkaar maar na en iedereen heeft zijn
eigen belangen. We roepen wel dat de monumentenzorg moet moderniseren maar er is
al heel veel gemoderniseerd. Er zijn altijd verbeterpunten mogelijk.’
WH: ‘De BRIM-regeling wordt nu geëvalueerd, kunt u nu al zeggen wat daar uitkomt?’
PS: ‘De hoofdgedachte van het BRIM wordt breed gedragen. Er moet voorkomen worden
dat er om de tien jaar wordt aangeklopt voor een grote restauratie. In feite is het BRIM
de overstap geweest van restauratiegedachte naar onderhoudsgedachte. Op dit moment
is er nog een restauratieachterstand, heel veel panden zijn nog niet toe aan een
onderhoudsregeling. Daar zit een knelpunt, want we moeten zorgen dat die achterstand
op een beheersbaar niveau wordt gebracht. Daarnaast moet de aanvraagprocedure
eenvoudiger en moeten er reëlere drempel- en plafondbedragen worden aangegeven.’
WH: ‘Er wordt heel veel geklaagd over bureaucratie, over vergunningen…’
PS: ‘Ik denk dat het daarbij niet zozeer gaat om de eisen die worden gesteld maar meer
om de volgtijdelijkheid. Je moet eerst de vergunning aanvragen, weer een paar maanden
wachten en dan pas kun je weer een stap verder. Het aanvragen is niet het probleem, het
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probleem is het uitwerken van een plan in een bepaalde fase. Samen met de provincie en
de gemeente aan tafel zitten is vaak lastig.’
WH: ‘Hoe los je dat op?’
PS: ‘Ik denk dat er wat minder sectoraal gedacht moet worden. De rijksdienst is een
kennisinstituut en de gemeente is de deskundige op het gebied van
vergunningverlening. Iedereen wacht maar zijn beurt af, dat werkt niet. Voordat je alle
plannen hebt uitgewerkt ben je jaren verder. Er zou eigenlijk een loket moeten zijn waar
al die disciplines huizen waardoor de plannen sneller uitgewerkt kunnen worden.’
WH: ‘In 1988 was de tijdgeest vol van decentralisering en dat is via een
maatschappelijke discussie uitgewerkt. Nu speelt vooral de marktwerking en wordt die
brede maatschappelijke discussie gemist.’
PS: ‘Dat is het mooie van Erfgoed Nederland met haar platform, daar zitten alle partijen
in. Laat die beherende en restaurerende instelling aan het woord. De mensen in de
werkgroepen die zijn samengesteld voor de MoMo zijn gekozen zonder last of
ruggespraak. In mijn werkgroep wordt er heel vrij gediscussieerd. Spannend wordt het
pas als de adviezen naar de minister gaan. De afspiegeling had breder gekund maar de
monumentenwereld is ook een incestueus gebeuren; het zijn altijd dezelfde mensen en
ook altijd dezelfde mensen die achteraf zitten te zeuren. Neem nu het BRIM; vroeger
kreeg je alleen restauratiesubsidie, nu zijn er onderhoudssubsidies en dan is het ook
weer niet goed. Het is een ingewikkeld proces.’
WH: ‘De projectleider van de MoMo is bang dat er geen wezenlijk nieuwe manier van
denken komt. Daarbij kom je ook bij verschillende modellen uit, bijvoorbeeld het
gedifferentieerde Engelse model waarbij wordt ingezet op de top van de lijst.’
PS: ‘In dat Engelse model wordt vrij zwaar ingezet op die twee grote instituten, National
Trust en English Heritage. Die hebben een wat andere rol dan bij ons. In Nederland is het
veel meer versnipperd, in tegenstelling tot het Engelse model waarin die twee instituten
bijna de gehele monumentenzorg vormen.’
WH: ‘Carlo Huijts van Hendrick de Keyser ziet dat wel zitten en maakt daarbij de
vergelijking met de Ecologische Hoofdstructuur waarbij aangewezen organisaties die
structuur gaan borgen.’
PS: ‘Je zou ook de vergelijking kunnen trekken met natuurmonumenten. In de MoMo
wordt ook gesproken over een groep van topmonumenten die altijd zorg nodig hebben,
waar altijd geld bij moet. Wat er ook gebeurt, díe monumenten onderhouden we en daar
betalen we voor, net zoals bij de Rijksgebouwendienst waar ook nooit gezeur is over het
Paleis op de Dam of het Rijksmuseum.’
WH: ‘Zou je kunnen zeggen dat de top 100 wederopbouw heel indicatief is, in de zin dat
je als Rijk alleen maar naar een smallere top kijkt?’
PS: ‘Daar ligt ook een keuze in tijdsbeelden aan ten grondslag. Daarbij moet men echter
niet alleen maar kijken door een varilux-bril maar vanuit 2008. De vraag is of dat nu het
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vernieuwende is in de monumentenzorg. Wij kijken terug in de tijd, doen aanbevelingen.
Een van die aanbevelingen gaat over het beschermde stad- en dorpsgezicht. Het
Restauratiefonds heeft altijd heel objectgericht ondersteund, we zouden dan de stap
moeten maken naar meer omgevingsgericht werken. Zo’n instrument als beschermde
stads- en dorpsgezichten zou men beter moeten laten werken. Want je hebt gelijk, dat
wordt aangewezen door OCW en VROM maar VROM doet er geen fluit mee, zet alleen
een handtekening, is niet geïnteresseerd. Het is een discussie over de omgeving, maar
die wordt getrokken door de minister van cultuur. Maar als je echt naar wijken kijkt, dan
moet je Plasterk daarbij betrekken. Als je de objectgerichte benadering koppelt aan het
vraagstuk van de prachtwijken dan kan dat echt een meerwaarde hebben.’
WH: ‘Het andere model dat speelt is het model van Nordrhein-Westfalen waarbij men de
cultuurhistorie in een soort kaderwet een belangrijke plek geeft en de rijksoverheid als
een scheidsrechter kan optreden.’
PS: ‘Dan heb je dus die cultuurhistorische paragraaf in het bestemmingsplan. Er zit dan
alleen geen financiële prikkel aan vast waardoor het minder aantrekkelijk wordt om in
een monument te gaan investeren. Je zou kunnen zeggen dat er vanaf de jaren zestig tot
zeventig een positieve manier van kijken is ontstaan. Men kreeg bij rijksmonumenten
een financiële prikkel. Wij hebben altijd aangetoond dat investeren in monumenten
loont, je stopt er een euro in en je krijgt er als overheid twee euro uit.’
WH: ‘Hoe kan het dan zijn dat er een financiële agenda wordt vermoed? Is er een
koppeling tussen de beschikbare gelden en de samenstelling van de rijkslijst?’
PS: ‘Van meet af aan hebben wij in de werkgroep gezegd dat wij de rijkslijst los zien van
het bedrag wat het kost. Als je het hebt over monumentenzorg, moet je dat los zien van
de financiële agenda. Het gaat om wat wil je behouden en hoe je het wilt behouden. Als
het alleen maar een centenkwestie is hebben we met zijn allen zitten slapen want er is
bijna geen sector te vinden in Nederland waarbij het geld oplevert als je er geld in stopt.’
WH: ‘Betekent dat ook dat er geen financiële agenda is?’
PS: ‘Daarvan zijn de voorgaande kabinetten altijd overtuigd geweest. Bij de afweging om
incidenteel geld te labelen en vrij te maken voor de monumentenzorg, was het altijd een
plus dat investeren in monumenten loont. Als je toe wilt naar een structureel beleid
moet er een afweging worden gemaakt: stoppen we het incidentele geld in asfalt,
politiesalarissen, het onderwijs of de zorg? Is er een verborgen financiële agenda? Ja, die
zit natuurlijk ook bij de verschillende organisaties die monumenten beheren en
restaureren.’
WH: ‘Een andere kwestie die steeds meer ter discussie gesteld is de vijftigjarengrens.
Moet je die grens loslaten?’
PS: ‘Dat vind ik een heel moeilijke discussie. Dat is een vraag die eigenlijk niet te
beantwoorden is, kijk maar naar een mens, leeftijd zegt niet alles, en dat geldt voor een
gebouw ook. Het bekt lekker en je hebt een grens, maar bij een gebiedsgerichte
benadering kan het zijn dat je die grens veel gemakkelijker loslaat. Voor een bepaald
gezicht is het buitengewoon bepalend dat ook jonge monumenten, jonger dan vijftig jaar
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een cruciale rol spelen. Die visie komt wel uit de werkgroepen. De huidige wetgeving
maakt dat we vast zitten aan die grens.’
WH: ‘De rijksdienst is enkele jaren geleden gestart met actualisering van het
monumentenregister en daar is men niet uitgekomen. Binnen de huidige wetgeving kan
men die juridische problemen niet oplossen. Speelt dat nu mee?’
PS: ‘Dat is een heel gevaarlijke. Ik heb niet het idee dat we nu gaan moderniseren om
juridische problemen op te lossen of te ontlopen. Het project van actualisering van het
monumentenregister bleek erg ingewikkeld te zijn, maar ik kijk daar genuanceerd naar.
De rijksdienst heeft de overstap gemaakt naar kennisinstituut en daardoorheen is de
fusie met de ROB gelopen, dat moet je ook niet vergeten.’
WH: ‘Hoe ziet u de rolverdeling voor de rijksdienst en de gemeenten?’
PS: ‘De rijksdienst zou een kennisinstituut kunnen zijn, ook voor de grote gemeenten. De
steunpunten monumenten en archeologie functioneren ook lang niet allemaal goed en
dus werkt de ondersteuningsstructuur niet voldoende. Heel veel gemeenten hebben de
monumentenzorg ondergebracht in de afdeling wonen en daar zit dan 0,3 fte die zich
bezighoudt met monumentenzorg. Dat kan nooit die kwaliteit leveren die noodzakelijk
is.’
WH: ‘Met de afschaffing van de verplichte advisering van de rijksdienst is de positie van
de rijksdienst er niet sterker op geworden.’
PS: ‘Ik was er voor geweest als je de gemeenten die goed functioneren een soort ISOnormering geeft. Laat de overige gemeenten zich melden bij de rijksdienst. Maar je zal
maar eigenaar zijn van een kasteel in een kleine gemeente met 0,3 fte voor
monumenten, in een provincie waar het steunpunt niet werkt. Dan heb je echt een
probleem en ben je blij dat de rijksdienst er is.’
WH: ‘Industrieel erfgoed en kerken zijn categorieën die nu met de herbestemming in het
brandpunt staan. Die categorieën vallen buiten de fiscale ondersteuning. Hoe kun je bij
kerken die leeg komen te staan de juiste keuzes maken?’
PS: ‘Het probleem is dat herbestemming afhangt van marktpartijen die kansen en
mogelijkheden zien. Vanuit een centrale positie kun je dat heel moeilijk bepalen. Radio
Kootwijk bijvoorbeeld staat op de meest mooie plek, maar ook op de meest
onbereikbare plek. Wil je dat herbestemmen dan moet je het feit dat daar geen auto’s
naartoe mogen, weg subsidiëren. We hebben nu een generieke benadering. We moeten
toe naar een betere dialoog tussen partijen die willen herbestemmen en een gemeente
die iets wil. De restaurerende instellingen worden doodziek van het feit dat ze overal
weer dezelfde drempels tegenkomen.’
WH: ‘Rijksbescherming is vaak wel een startpunt van een herbestemmingtraject.’
PS: ‘Kijk naar de Duif of de Westergasfabriek in Amsterdam, daar kun je wel zestig
procent restauratiesubsidie in stoppen maar eigenlijk is die status alleen maar van
belang om te zien waar het geld vandaan komt. Zolang daar niet op een andere manier
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naar wordt gekeken, gebeurt er helemaal niets. En dan moeten ze niet de stadsherstellen
vennootschapsbelasting laten betalen, dat is krom. We vinden het wel belangrijk dat ze
de probleemgevallen oplossen, maar ondertussen lopen ze wel mee in de generieke
discussie over de belastingwetgeving. Dan worden de stadsherstellen ineens
gelijkgesteld aan de woningbouwcorporaties waarvan we vinden dat die
vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. En dan zie je dus de echte contradictie,
want het wordt de stadsherstellen op deze manier juist lastiger gemaakt om die
prachtwijken te versterken. Herbestemmen is veel meer dan het vaststellen van
bescherming van een object en restauratiesubsidie regelen. Herbestemming gaat over
hoe je faciliteiten kunt creëren waardoor particuliere eigenaren en marktpartijen
worden geprikkeld om andere investeringen te doen dan alleen maar in het monument
zelf.’
WH: ‘Heeft de rijksdienst kennis op het gebied van herbestemming, als het gaat om
exploitatie en onderhandelingskennis?’
PS: ‘Het echte verhaal is dat er maar een paar deskundigen zitten. Bovendien is de
meeste deskundigheid bij de rijksdienst gericht op het object zelf. Je ziet het al bij het
BRIM; het maakt in de praktijk niet uit of je nu een restaurerende instelling bent of een
particulier. Er zijn wel aangewezen instellingen en die zou je eigenlijk soepeler moeten
behandelen, maar die status van aangewezen instelling is uitkleed vanwege juridische
redenen. Daar zou vanuit de rijksdienst meer vertrouwen uit moeten spreken en dan
kruip je meer richting het Engelse model.’
WH: ‘De kernvraag is ook of het monumentenveld wel klaar is om echt fundamentele
keuzes te maken.’
PS: ‘De vraag is wanneer we er wél klaar voor zijn. Het grote risico is dat men het kind
met het badwater weggooit. Ik ben ervan overtuigd dat we er wel klaar voor zijn. Als de
minister zegt dat we het om gaan gooien dan gebeurt dat. Dat is eigenlijk niet zo’n
probleem, dat hebben we ook met het BRIM gezien. Er zijn twee risico’s. Het eerste
risico is dat men weggooit wat echt goed functioneert. Het tweede risico zit in de
politiek: de minister komt met een voorstel om het om te gooien en dan komt er door de
verschillende partijen, die alleen maar kijken op hun eigen terrein, weer kritiek en dan
ga je op onderdelen weer sleutelen. Het leuke is dat de rijksdienst er echt op zit te
wachten, want daar zitten veel hardwerkende, betrokken mensen waar veel over wordt
geklaagd door instellingen die nooit tevreden zijn. Ik denk daar genuanceerd over. Wat
zou er mooier zijn dan dat we met z’n allen meer investeren in monumenten en
koesteren wat we hebben? Het gezeur over de monumentenzorg is erg sectoraal.
Waarom is het zo moeilijk om een vuist te maken? De stadsherstellen hebben ook niet
allemaal dezelfde agenda. Uiteindelijk gaat iedereen weer op zijn eigen manier lobbyen.
Misschien kun je zeggen dat de ontzuiling in de monumentensector in Nederland nog
niet heeft plaatsgevonden. We zouden meer naar een totaalbeeld toe moeten. Ik was
laatst in Engeland, daar staat bij elk belangrijk monument een stel vrijwilligers die daar
een verhaal vertellen en die verhaalcultuur, vergelijk het maar met onze canon, bepaalt
de rijkdom. Vrijwilligerswerk heeft daar ook veel meer status. We moeten toe naar de
canonisering van de beleving.’
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‘De rijksdienst bezit de kennis van de hogere geneeskunst’

Interview met: Fons Asselbergs
Datum: 18 april 2008
Plaats: Rijksdienst voor Monumenten, Archeologie en Cultuurlandschap (RACM) te
Amersfoort
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Fons Asselbergs studeerde van 1963 tot 1971 kunstgeschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Van 1971 tot 1978 was hij beheerder van het Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst in Amsterdam. In die periode werd door hem
de basis gelegd voor de architectuurcollectie van het Nederlands Architectuurinstituut
(NAi) in Rotterdam. Van 1978 tot 1993 was Asselbergs wethouder van de gemeente
Amersfoort waar hij onder andere initiatiefnemer was van de grondige restauratie van
de binnenstad. In 1993 werd hij directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(RDMZ), een functie die hij tot 2005 vervulde. Sinds 2002 is hij bovendien als bijzonder
hoogleraar Monumentaal Gebouwd Erfgoed verbonden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. In 2004 is Fons Asselbergs aangetreden als Nederlands eerste Rijksadviseur
voor Cultureel Erfgoed. Dit jaar wordt hij opgevolgd door Wim Eggenkamp.
‘Weet je wat ik ontdekte?’, zei Fons Asselbergs bij aanvang van het gesprek. ‘Ik moest
voor een studie weten wanneer het Jaar voor het Industrieel Erfgoed was en ik nam toen
per toeval mijn eerste jaarverslag als directeur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg uit 1993 ter hand. Dat begint zo: “De modernisering van de
monumentenzorg zet zich door…” - De eerste woorden! - “… de handschoen is opgepakt,
de strijd tegen de langzame vergrijzing en de verzadiging is aangegaan. De
monumentenzorg maakt een transformatie door; er wordt zoveel mogelijk behouden
van het authentieke, van dat wat goed is, maar er wordt alle ruimte gegeven aan nieuwe
creatieve ideeën en oplossingen.”’ Deze passage uit 1993 is nu actueler dan ooit, Fons
Asselbergs vertelt waarom.
WH: ‘Die terugblik is belangrijk, zo kunnen we kijken waar we nu staan en in welke
traditie er is gewerkt. Wat zijn daar nu de belangrijke momenten in geweest?’
FA: ‘In 1961 gaf de wet de mogelijkheid om te komen tot een beschermd stadsgezicht
maar de eerste tien jaar waren dat allemaal klassieke voorbeelden van oude kernen als
Orvelte, Bourtange en Heusden, gebieden die in de luwte functioneerden. Er was geen
ontwikkelingsverwachting, het was een stilstaande maatschappij. Ergens rond 1972
begonnen er ook wat ingewikkelde historische kernen in het vizier te komen, dat ging
langzaam samen met stadsvernieuwing. In 1975 was er de poging tot aanwijzing van
Amersfoort als beschermd stadsgezicht. Dat strandde op het feit dat de wethouder toen
zei: “De winkelstraat De Langestraat, die hier dwars doorheenloopt, die mag je niet
meenemen want dan is hier geen ontwikkeling meer mogelijk.” En dan zegt de
rijksdienst: “Het gaat om een integrale aanpak, dus alles of niets.” Je moest dus het
misverstand uit de wereld helpen dat die winkelstraat met een monumentenstatus niet
zou kunnen bestaan, dat dan niets meer kon. In die jaren gebeurt er ontzettend veel in
de stadsvernieuwing; gaten werden volgebouwd, er was sprake van cityvorming en er
ontstond een nieuwe dynamiek. De vraag was of die monumentenstatus nu een
meewerkend voorwerp of een tegenwerkend voorwerp was. In de jaren tachtig is het
idee ontstaan dat monumentenzorg niet alleen stond. Welstand, volkshuisvesting,
stedenbouw en architectuurbeleid waren belangrijk maar de functie en de vorm
moesten een passen in de infrastructuur van de stad. Het beschermd stadsgezicht was
meer een kwaliteitsborging van de stedelijke dynamiek. In 1994 heeft de commissie
Wevers deze gedachte verder uitgedragen. De Belvederegedachte heeft ertoe
bijgedragen dat mensen in complexiteiten ging denken. Je hebt de onderlaag
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archeologie, de laag van de historische geografie en de laag van het gebouwde erfgoed
waar ook weer drie lijnen van tijd, betekenis en ruimte haaks op staan. Daarmee heb je
in feite een nieuwe opgave voor de monumentenzorg bedacht.’
WH: ‘De nota Belvedere wordt nu, na bijna 10 jaar, geëvalueerd maar in de MoModiscussie speelt het geen hoofdrol.’
FA: ‘Dat zou het wel moeten hebben.’
WH: ‘Heeft u het idee dat Belvedere wel een intrinsieke rol speelt? De planologen
hebben het wel opgepikt maar de cultuurhistorici reiken hun verhaal nog niet bruikbaar
aan.’
FA: ‘Daar zit een hele interessante spanning. Begin jaren negentig is in Zeeland een
gebied geïnventariseerd en een cartografische studie gedaan. Die verkenningen zijn
uitgegroeid tot provinciale cultuurhistorische waardekaarten. We wilden die kaarten
uiteindelijk landelijk koppelen maar dat moest later worden omgezet tot beleidskaarten
en paragrafen in de streekplannen.’
WH: ‘De Belvederegebieden kwamen ook weer voort uit die cultuurhistorische
waardekaarten.’
FA: ‘Die gebiedsgerichtheid is geactiveerd vanaf 1995. Toen de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst konden komen,
moesten we bedenken hoe dit beschermd kon worden op rijksniveau. Dat kon door het
op te delen in allemaal kleine stukjes, zogenoemde buitenplaatsen die je aan elkaar ging
knopen, of je deed het door er een beschermd gezicht van te maken maar dan moest het
bij al die gemeenten in het bestemmingsplan worden opgenomen. Een andere
mogelijkheid was om het via artikel 23 van de Natuurbeschermingswet te beschermen,
dus door er een beschermd landschapsgezicht van te maken, maar die wet was alleen
nog in concept beschikbaar en dus nog niet in werking. In de tussentijd was er ook het
voorstel om de Monumentenwet aan te passen door de aanwijzing van dorps- en
stadsgezichten te verruimen zodat er ook andere gezichten in konden worden
opgenomen maar dat wilde men niet. De beschermingsgedachte in dynamische zin heeft
een lange aanloop. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening die in juli 2008 in werking treed
gaat bepalen dat alle bestemmingsplannen ouder dan drie jaar moeten worden
geactualiseerd. Dat moet via structuurvisies en daar zit de kans om de hele
Belverderegedachte te borgen.’
WH: ‘Dat zou een hele belangrijke stap zijn.’
FA: ‘Ik adviseer de minister van OCW en LNV daarover. Daarin speelt ook het project De
Oude Kaart van Nederland, een onderzoek naar mogelijkheden voor herbestemming van
leegstaande gebouwen, een belangrijke rol. Je kunt het beste proactief zijn en meegaan
in het idee dat de inrichting van Nederland een cultuurdaad is. Dan wordt
monumentenzorg een enorm leuke tak van sport.’
WH: ‘Gaat het opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in bestemmingsplannen
niet heel veel geld kosten? Hoe ga je dat operationaliseren?’
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FA: ‘Die cultuurhistorische effectrapportages zie ik in de praktijk niet gebeuren. Ik ken
die van de Leidsche Rijn, als je ziet wat men er daar mee gedaan heeft is dat bedroevend.
Nederland is al verzadigd van regels. Doe het gewone buitengewoon en ga geen
buitengewone dingen verzinnen. Het gaat erom dat je richtlijnen gaat geven; binnen het
bestemmingsplan heb je paragrafen over de ecologie, over winkels, over het verkeer en
over waterbeheersing. Dat hoeft niet allemaal worden afgedekt met wetten. In de
verordeningen moet je eenvoudigweg opnemen dat het moet voldoen aan een positief
cultuurhistorisch saldo, vergelijkbaar met het ecologisch saldo. En dat moet gemeten
kunnen worden.’
WH: ‘In de werkgroepen praat men over twee bestuurlijke modellen. Het eerste model
gaat uit van Engelse model waarbij wordt gewerkt met zogenoemde grades waaraan ook
de financiële ondersteuning is gekoppeld. Het monumentenbeleid concentreert zich
binnen dit model op een brede groep topmonumenten, waarbij organisaties als National
Trust en English Heritage een belangrijke rol vervullen binnen de monumentenzorg. Het
andere model is dat van Nordrhein-Westfalen waarin de monumentenzorg in een soort
kaderwet op een integraal niveau wordt geborgd. De uitvoering ervan ligt volledig bij de
gemeenten. De rijksoverheid zou in dit model alleen een scheidsrechtersrol vervullen in
probleemgevallen. Naar welk model gaat uw voorkeur uit?’
FA: ‘Ik ben verbijsterd door dat systeemdenken. Wat ben dan aan het regelen? Je regelt
wie wat mag doen en wie het tekort mag regelen. Dat is van secundair belang als je het
hebt over modernisering van de monumentenzorg, dat is een middel en geen doel. Het
monument moet een bijdrage leveren aan de leefomgeving van de mens. Het BRIM kan
dan fungeren als een soort EHBO-pakket, als onderhoud wat nodig. Dat kan via de grote
gemeenten of de steunpunten verlopen want daar heb je geen specialistische kennis
voor nodig. Een keer in de zoveel jaar moet je wel naar de specialist waarna er een
restauratie plaatsvindt. Die restauratie is gebaseerd op kennis en expertise, dat moet via
de rijksdienst verlopen want die bezit de kennis van de hogere geneeskunst. De
rijksdienst is de handlanger van de minister maar is ook nog partner van andere partijen
zoals ontwerpers, ontwikkelaars, marktpartijen, beheerders en onderzoekers. De
rijksdienst is een soort regiekamer.’
WH: ‘Het BRIM wordt ook wel gezien als een belangrijke stap van restauratie naar
onderhoud.’
FA: ‘Nee, het is geen stap van restauratie naar onderhoud, het is de verweving van kleine
restauraties. Het geheim is de mengeling van onderhoud en restauraties; op jaarniveau
doen wat nodig is en anticiperen op verval. Het geld wordt zo effectief ingezet. Dat
betekent dat als je het nodig hebt, het er dan ook is. De ingestelde plafonds zijn soms te
hoog en soms te laag, de verdeling van geld per Periodiek Instandhoudingsplan is geen
maatwerk maar geschiedt op voorschrift.’
WH: ‘Heeft dat ook te maken met restauratieachterstand?’
FA: ‘Nee, want het BRIM is niet van toepassing op monumenten met een
restauratieachterstand. Er is een continue toestroom van 500 monumenten per jaar,
daar heb je apart geld voor nodig. Dat betekent een forse inspanning, naast het BRIM. Als
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dat niet voldoende is en je telkens afhankelijk bent van externe financiering, betekent
dat dat het instrumentarium, het systeem, instabiel is. Mensen bij de rijksdienst zijn dan
niet bezig met hun reguliere werk maar met de BRIM-regeling. Ze fungeren als
klusjesmensen terwijl ze met beleid bezig zouden moeten zijn. Met andere woorden: doe
wat je doet goed en ga niet met de kaasschaaf te werk.’
WH: ‘Er is veel kritiek op de rijksdienst, er wordt in het veld veel op gemopperd. De
klacht is dat veel specialisten zijn vertrokken en dat er generalisten voor terug zijn
gekomen. Herkent u dat beeld?’
FA: ‘Dat is een oud verhaal. In 1992 zijn elf specialisten weggegaan. Zij hebben via een
55+-regeling allemaal hun garage omgebouwd en kwamen via een draaideur terug voor
een driedubbel tarief. Uiteindelijk zijn er 21 specialisten voor teruggekomen dus dat
beeld dat het veld geeft klopt niet. De huidige specialisten worden nu ingezet als
klusjesman om het tekort van het bestel op te lossen.’
WH: ‘Ze worden niet ingezet als expert?’
FA: ‘Alle mensen bij de rijksdienst moeten op hun feitelijke competentie worden ingezet
en dat gebeurt niet. Het was niet de bedoeling dat er door Balkenende III of IV zou
worden bezuinigd op uitvoerende diensten zoals de rijksdienst en toch is dat onlangs
weer gebeurd. Het is voor de derde maal dat de rijksdienst moet inleveren. Dat is een
grove bejegening van een trouwe dienst die nu in een schudmachine terecht komt en
daardoor niet rustig zijn werk kan doen. Ik zal de laatste zijn om de dienst daarvan te
bejegenen. De kritiek vanuit het veld is begrijpelijk want uiteindelijk sijpelt het door in
de uitvoering. Maar degenen die het veroorzaken zijn ook knorrig terwijl zij de
knorrigheid zelf hebben georganiseerd.’
AH: ‘De vijftigjarengrens is een van de fundamentele zaken die overdacht moeten
worden bij een nieuwe monumentenwet. Moeten we daar nog aan vasthouden?’
FA: ‘Ik denk het wel en mijn visie is gebaseerd op 35 jaar ervaring. Als een gebouw na
veertig jaar aan herziening toe is, verloopt dat via de tweede en derde generatie. Je zou
kunnen zeggen dat na de natuurlijke selectie van de tweede en derde generatie, de
meerwaarde van een gebouw moet blijken. Er moet een vuurproef zijn, dat zijn die
vijftig jaar en die moet je overleven wil het tot het voorgeborchte doordringen. De
intrinsieke waarde is de enige stabiele kracht van onze cultuur terwijl de opties zijn zeer
wisselend zijn.’
WH: ‘Kan de aanwijzing van de honderd topmonumenten uit de wederopbouw gezien
worden als signaal dat de overheid strenger wordt als het gaat om datgene wat van
nationaal en internationaal belang is?’
FA: ‘Ik dacht het niet. Van de 7,5 miljoen opstallen in Nederland is 0, 07 procent
rijksmonument. Als je dat omrekent naar de wederopbouwperiode kom je uit op
zevenduizend objecten maar dat is veel te veel. Daar komt een correctie op want die
wederopbouwarchitectuur is gebaseerd op bouwratio en herhaling dus daar moet een
factor 5 op gezet worden dus dan worden het er zo’n 1400. Ik maak me geen illusies, de
maatschappij drukt dat zelf door en het blijft dus niet bij die honderd. Dat is ook gebeurd
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in de jaren 70, dat heet cultuurbeleid. Dat zagen we toen bijvoorbeeld met de
Cuyperskerken, de stations en de seinhuizen.’
WH: ‘Hoe moet het nu verder met de modernisering van de monumentenzorg?’
FA: ‘De herkenbaarheid van ons erfgoed, onze ontwerp- en bouwtraditie, berust in een
locatie, die hoeft niet gemoderniseerd te worden. Op die locatie moet een gebouw
worden neergezet met verschillende peilers: de peiler kennis en opleiding, de peiler
draagvlak en educatie, de peiler wetenschap en technologie en de peiler ambacht en
liefde voor het vak. Dat hebben we 130 jaar goed gedaan vanuit Zeist en Delft, dat moet
in het bouwwerk opgenomen blijven. We moeten niet denken dat dat ook via de
gemeenten wel goed komt, het hoort thuis bij de rijksdienst. Verder heb je nog de peiler
van de gebiedsgerichtheid, de context van de ruimte, de omgevingszorg en ten slotte heb
je de dynamiek, het ontwerp en het economisch functioneren van het vastgoed. Die
peilers dragen het gehele bestel. De gevel moet wellicht worden gemoderniseerd maar
het generieke fundament moet gelijk blijven. Haal je er een peiler uit en maak je de wet
en regelgeving tot fundament, dan wordt het gebouw gebaseerd op opportuniteit. Dan
wordt het een instabiel gebouw en dan stort het in.’
WH: ‘Wat gebeurt er als je de fiscale ondersteuning van de woonhuismonumenten
weghaalt?’
FA: ‘Dat is vragen om verdere armoede. Het is niet zo dat de minister van Financiën zijn
eigen beleid heeft. In dit geval is de aftrekmogelijkheid een compensatie voor de
eigendomsbeperking en daar hebben eigenaren van woonhuismonumenten recht op. Je
zou het om kunnen draaien en alle kerken en industrieel erfgoed via het BRIM kunnen
regelen. Dan hebben we het over een bedrag van € 18.000.000. In de cultuurbegroting is
dat veel geld maar in de bouwwereld is dat helemaal niets.’
WH: ‘Heeft u nog een hartenkreet?’
FA: ‘Ik vind het heel erg belangrijk dat de medewerkers van gemeenten, provincies, rijk
en van de grote beherende instellingen de kans krijgen om via bijscholing hun
competenties te verbeteren. Ze worden binnengehaald en vervolgens ingezet op regels,
dan ga je op de automatische piloot werken. Meer dan 300 duizend mensen, ook vanuit
het particulier initiatief, zijn elke dag bezig met monumenten, die moeten serieus
genomen worden.’
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Tien monumentenkwesties
Uit de korte historische terugblik op monumentenzorg en monumentenwet bleek dat
bepaalde thema’s al sinds het begin van de monumentenzorg tot discussie leiden. Uit de
dertien interviews kwamen tien van dergelijke kwesties bovendrijven. Aan de hand van
een korte toelichting en diverse citaten uit de interviews worden de posities ten aanzien
van deze kwestie verduidelijkt. Uiteraard is de keuze voor deze tien arbitrair en niet
uitputtend, maar het zijn in ieder geval kwesties waarover vaak verschillend gedacht
wordt, zoals ook blijkt uit de citaten. Het risico blijft bestaan dat dan zaken uit hun
context worden gerukt en daarom kan voor het goede begrip het beste gekeken worden
naar de geautoriseerde interviews. In die zin kan deze bijdrage ook niet als een
samenvatting van de interviews worden gezien.
Bij dit overzicht is bewust niet gezocht naar consensus, voor zover die er al bestaat,
maar worden de verschillende meningen als een waaier weergegeven en leveren zo een
bijdrage aan de verdere discussie rondom de MoMo.
1. Selectie en rijkslijst
De meest wezenlijke discussies zullen gevoerd worden over de lijst, de status en
definitie van een monument. Een van de meest heldere standpunten binnen de
monumentenwereld is wel dat de discussie over de lijst en de financiële agenda volledig
uit elkaar moeten worden gehaald. De inhoudelijke discussie mag niet beïnvloed worden
door budgetkwesties.
Bij het praten over selectiebeleid speelt de herijking van de huidige lijst een cruciale rol.
De redegevende beschrijvingen, waar in juridische zin de bescherming op gebaseerd is,
blijken in de praktijk lang niet altijd te voldoen. Hieraan sleutelen heeft echter veel
juridische consequenties en wellicht is dit juist ook een van de aanleidingen om het
stelsel fundamenteel te herzien. Het is onduidelijk in hoeverre de top 100 wederopbouw
in deze indicatief is. Het (nieuwe?) selectiebeleid, dat is wel duidelijk, wordt wel een van
de belangrijke bouwstenen van de nieuwe monumentenwet.
Jan de Jong: ´Moet het Rijk zich alleen maar druk maken over die 4000 beschermde
kerken, of houden we ons in principe bezig met het complete bestand van 9000 kerken?
Voor elke kerk die verloren dreigt te gaan, is maatschappelijk draagvlak. En dan zeggen
wij als Rijk: “Staat het niet op het lijstje? Nee, dan geven wij niet thuis.” Dat is het gevaar
van lijstjes. Als het gaat om draagvlak, dan weet ik zeker dat het om alle 9000 kerken
gaat. (…) Je kunt je inderdaad afvragen wat voor effect die rijkslijst gehad heeft en wat
het nut en het gevaar is van een rijkslijst als je gebiedsgericht gaat werken. Je wil een
slag gaan maken, je wil meer.´
Jeanine Perryck: ‘Je hebt een inhoudelijk argument waarom je erfgoed wilt beschermen
en je hebt een financieel argument waarom je slechts in beperkte mate geregisterde
objecten kan beschermen en dus geen lijsten wil. Maar die twee dingen moeten
gescheiden worden om te zorgen dat wat beschermenswaardig is ook wordt opgemerkt
en hopelijk ook behouden blijft.’
Jos Bazelmans: ‘Maar wat is verder van nationaal belang? Natuurlijk hebben we te
maken met zestigduizend monumenten die van rijkswege beschermd zijn en dat
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betekent naar de letter van de wet dat ze van nationaal belang zijn, maar dat hebben ze
in het verleden in mijn ogen te ruim geïnterpreteerd.’
Karel Loeff: ´Het industrieel erfgoed, en nu dus ook gebouwen en gebieden uit de
Wederopbouw, zijn zwaar ondervertegenwoordigd. De acht bestaande categorieën
dekken niet de realiteit en nadenken over de compleetheid en het belang is lastig omdat
er geen goed overzicht is. Ik heb de lijst van industrieel erfgoed doorgepluisd en daar
zitten ook woonhuizen en monumenten van ambacht tussen. Dat maakt het ingewikkeld
om over categorieën te praten. En een formele herijking kost jaren aan ambtelijke
capaciteit.’
Martin van Bleek: ´Wat is nu een monumentenlijst? Dat zijn die objecten die van
gemeentelijk, provinciaal of nationaal belang zijn. Het is daarbij dus niet zo van belang in
welke staat ze verkeren, het gaat om de intrinsieke waarde. (…) De oude rijkslijst is een
lijst van objecten waarvan we vinden dat ze van belang zijn om te bewaren. Want dat is
ons verhaal naar gemeenten en eigenaren. Maar het gaat er juist om dat wij het van
belang vinden dat die objecten steun krijgen.’
Ben Verfürden: ‘Ik denk zelf dat een onderzoek naar welke woonhuizen wel en welke
niet op de lijst zouden moeten, niet veel zal opleveren. (…) Ik heb echt moeite met de
discussie over de omvang van de rijkslijst. Alsof je het erfgoed van een land als
Nederland, waarvan de stedelijke en landschappelijke identiteiten zo belangrijk zijn,
kunt beperken tot de kerken en de kastelen. Dan neem je de schoonheid en identiteit van
dit land toch niet meer serieus.’
2. De top 100 wederopbouw
Op dit moment is er een stop afgekondigd in de aanwijzing van monumenten, een
zogenoemd moratorium, allemaal in het licht van de aanstaande modernisering van de
monumentenwet. Om te voorkomen dat in de tussentijd belangrijke,
monumentwaardige gebouwen worden gesloopt, heeft de minister de rijksdienst
opdracht gegeven om een top 100 van wederopbouwmonumenten aan te wijzen. Het
gaat dan om monumenten uit de periode 1947-1958. De keuze voor slechts honderd,
terwijl het werkelijke aantal in feite veel hoger is, maakt het tot een vreemde manoeuvre
die bij gemeenten en monumentenorganisaties veel protesten en vragen hebben ontlokt.
De grote vraag is dan ook wat de betekenis is van deze top 100 wederopbouw. Gaat het
om een indicatie voor toekomstig selectiebeleid en speelt hier ook een financiële
agenda? [waarom niet deze vraag centraal hieronder, ipv de cursieve? – cw]
Hoe kijkt u aan tegen de top 100 wederopbouw?
Arno Boon: ‘Je bedoelt een soort topmonumenten en de rest geen aandacht geven? Maar
die toppers zijn niets zonder de competitie, de context.’
Fons Asselbergs: ‘Van de 7,5 miljoen opstallen in Nederland is 0, 07 procent
rijksmonument. Als je dat omrekent naar de wederopbouwperiode kom je uit op
zevenduizend objecten en dat is natuurlijk veel te veel. Daar moet een correctie op
worden losgelaten want die wederopbouw is gebaseerd op ratiobouw en serieproductie.
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Ik schat in dat men met een reductie van een factor 3 of 4 redelijk op koers komt met
zo’n 2000 objecten, complexen en gebieden.’
Frieda van Diepen: ‘Die top 100 is heel erg in de top vastgesteld. Is daar een
maatschappelijke discussie geweest? Was daar het particulier initiatief bij betrokken?
Nee! Zo moet je dat dus niet doen. Men graaft zich als het ware in. Ik vind het hautain, de
rijksdienst kan niet alleen uitmaken wat belangrijk is.’
Ben Verfürden: ‘Het zou belachelijk zijn als het Rijk daadwerkelijk zou verkondigen dat
er in de periode van de wederopbouw niet meer dan honderd gebouwen zijn neergezet
die in aanmerking komen voor een rijksbeschermde status. Dat zou moeten leiden tot
een collectief lachsalvo. Het naoorlogse nationale erfgoed beperken tot een top 100 zou
een ongelofelijke diskwalificatie zijn van een hele generatie architecten en bestuurders.
Dan moet je gewoon durven zeggen dat dit land de zorg voor zoveel monumenten niet
meer aankan en op dit punt dus failliet is. Dan zal wel blijken hoe de Nederlandse
samenleving daarop reageert. Maar alleen voor déze periode stellen dat we niet meer
dan honderd objecten hebben van nationale betekenis, dat kan natuurlijk niet.’
Jos Bazelmans: ‘De Erebegraafplaats op de Waalsdorpervlakte is bijvoorbeeld vooral
aangewezen als een van de honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode
omdat het een grote herinneringswaarde bezit.. De manier waarop we de honderd
topmonumenten van de wederopbouw (1940 tot en met 1958) hebben samengesteld is
illustratief. Het leek een moeilijk issue te zijn maar ik moet het stuk nog zien waaruit
blijkt dat dit de verkeerde honderd zijn. (…)Met de introductie van een bescherming van
de belangrijkste honderd toonbeelden van de wederopbouw is het principe van een
gedifferentieerd monumentenbestand feitelijk geïntroduceerd want de minister heeft er
nu weliswaar honderd aangewezen maar hij zal er echt niet nog eens 2500 aanwijzen.’
Martin van Bleek: ‘De aangewezen topmonumenten uit de wederopbouwperiode zijn er
honderd geworden omdat de minister dat wilde, het mochten er niet meer zijn. De
rijksdienst had daar aanvankelijk hele andere ideeën over. Dat betekent dus dat er een
heel reservoir van wederopbouwmonumenten nu vogelvrij is. De exacte overweging
waarom deze top 100 nu dé top 100 is, is niet echt helder. (…) Dus die top 100
wederopbouw is ook geselecteerd op basis van de staat waarin ze verkeren want ze
mochten niet teveel kosten meebrengen. Maar er worden ook een paar pareltjes, die in
minder goede staat zijn, bedreigd.’

3. Herbestemming en herontwikkeling
Met name door het Jaar voor het religieus erfgoed 2008 is er vrij veel aandacht
gegenereerd voor het probleem van de vele leegstaande kerken en het feit dat dit aantal
de komende decennia flink zal toenemen. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van
de secularisering. Als gevolg van de deïndustrialisering komen er al sinds de jaren 19701980 grote industriecomplexen vrij die vaak voor een deel ook een monumentaal en
beschermd karakter hebben. Beide categorieën vallen echter buiten de fiscale
ondersteuning van de monumentenwet maar kunnen wel aanspraak maken op
restauratiesubsidies. De herbestemmingsopgave en de herontwikkeling zijn dan ook
actuele kwesties.
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Jos Bazelmans: ‘Herbestemming is weliswaar meer aan de orde maar het is van alle
tijden en dat wordt te weinig ingezien. In de kwestie rondom het religieus erfgoed wordt
dat in mijn ogen overgedramatiseerd om het op de agenda te krijgen. Gebouwen
veranderen continue, een van de meest dramatische voorbeelden zien we tijdens het
katholieke emancipatieproces van de negentiende eeuw. Men heeft toen de hele gotische
erfenis rücksichtslos afgebroken en vervangen door neogotische kerken. Als je zoiets
vanuit een historisch perspectief bekijkt en met de secularisering in het achterhoofd, is
dat zo’n ingrijpend proces, dat moet je toch ook in de gebouwde ruimtelijke omgeving
terugzien.
(…)Je zou eigenlijk moeten afspreken dat er bijvoorbeeld de waardevolste tien van de
honderd kerken die vrij komen moeten blijven staan. De overige negentig kunnen dan
op de markt worden gebracht. Je moet ook afscheid kunnen nemen, daar zijn we heel
slecht in.’
Arno Boon: ‘We komen om in de paleizen en statige huizen die met bloedgeld gebouwd
zijn, daar lopen we allemaal bij te kwijlen en ze zijn mooi, dat kan ik niet ontkennen. Dat
slopen we toch ook niet omdat we de koloniën kwijt zijn? Bij kerken is het een apart
soort emotie; veel juist niet-kerkelijken gebruiken zelfs krachttermen om hun pleidooi
voor behoud van godshuizen kracht bij te zetten. De katholieke kerk speelt een apart
spelletje onder het mom van “het is Gods huis en dus mag er niks”. Ik kan me toch niet
aan de indruk onttrekken dat het financiële motief net zo sterk is; bij sloop leveren de
locaties meer op. Bij het behoud van kerken zou een deltaplan nodig zijn; nu lijkt er voor
élke kerk geknokt te worden; heel begrijpelijk maar de vraag is wat het resultaat zal zijn.
(…) De kern is: vind de functies en de gebruikers want anders is het gewoon
luchtfietserij.’
Menno Tillema: ‘Ik denk dat vanuit de bevolking steeds meer groepen gaan protesteren
omdat men een kerk met historie verbindt. Mensen zijn vaak ook erg bang voor wat er in
de plaats van die kerk komt als het wordt gesloopt. Meestal is dat groter, hoger, anders.
Bij bouwplannen reageert men vaak vanuit angst. De beste manier om te herbestemmen
is om te zoeken naar eenzelfde soort functie, maar dat rijmt niet altijd met de
monumentenstatus.’

Karel Loeff: ‘Volgens Belvedere moet cultuurhistorie een kapstok zijn voor het ontwerp.
Als je dan kijkt naar het Céramiqueterrein in Maastricht dan is daar met twee gebouwen
en een oude muur het oude industriegebied niet echt meer herkenbaar. Dat was logisch,
want dat was het begin van een ontwikkeling. De Westergasfabriek in Amsterdam is
dankzij de aanwijzing van het rijk veel meer identiteitsgebonden. Als er niet was
aangewezen was het gebouw onherroepelijk gesloopt. Omdat allerlei mensen die
gebouwen op een creatieve manier gingen gebruiken steeg de waardering. En nu is het
een topvoorbeeld van een unieke stedenbouwkundige setting.’
Pieter Siebinga: ‘Herbestemmen is veel meer dan het vaststellen van bescherming van
een object en restauratiesubsidie regelen. Herbestemming gaat over hoe je faciliteiten
kunt creëren waardoor particuliere eigenaren en marktpartijen worden geprikkeld om
andere investeringen te doen dan alleen maar in het monument zelf.’
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4. De vijftigjaren grens
In de monumentenwet van 1961 werd opgenomen dat een gebouw of complex minimaal
vijftig jaar oud moest zijn, wilde het in aanmerking komen voor aanwijzing als
rijksmonument. Er is destijds flink gediscussieerd over dat leeftijdscriterium dat
uiteraard arbitrair is. In het ontwerp voor de monumentenwet van 1961 werden
monumenten als volgt omschreven:
1. ‘alle voor dertig jaar vervaardigde zaken, waarvan het behoud van algemeen belang
wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap, hun folkloristische
waarde, of aan hen verbonden geschiedkundige herinnering
2. terreinen, welke van algemeen belang zijn wegens daarin aanwezige overblijfselen
uit het verleden.’ 16
Men wilde met deze termijn voorkomen dat tijdgenoten moesten oordelen over de
beschermde status. De belangrijkste reden om af te zien van deze termijn was dat er dan
wel heel erg veel gebouwen tot de groep van beschermde monumenten konden gaan
behoren. Een bijkomend bezwaar was dat leden van de monumentenraad over werk van
nog levende collegae moesten gaan oordelen en om die redenen werd de termijn
uiteindelijk gelegd bij vijftig jaar. 17
Deze vijftigjaren grens geldt nog steeds maar wordt steeds meer ter discussie gesteld.
Gemeenten bijvoorbeeld houden zich niet aan deze grens bij het aanwijzen van
gemeentelijke monumenten. De voornaamste reden om aan dit criterium vast te houden,
is de gedachte dat een object zich in de tijd bewezen moet hebben. Enige afstand in tijd
maakt onze blik wat scherper als het gaat om monumentwaardigheid. Daar kan tegenin
gebracht worden dat de omloopsnelheid van gebouwen die sinds WOII worden
gebouwd, drastisch is toegenomen. Het kan dus zo zijn dat een gebouw al niet meer
functioneert of al is afgeschreven, nog voordat de leeftijd van vijftig jaar is bereikt.
Overigens kun je dit argument ook weer gebruiken als argument voor een vijftigjaren
grens. Urgenter is de kwestie als het bijvoorbeeld om gebouwen gaat die door
functieverlies leeg komen te staan of in verval raken. Veel kerken uit de jaren 1960-1970
krijgen te maken met leegstand en dan zou rijksbescherming vaak het begin van een
herbestemmingtraject kunnen zijn.
Moet je vasthouden aan de vijftigjaren grens?
Fons Asselbergs: ‘Ik denk het wel (…).Als na vijftien jaar de eerste glans van een gebouw
verbleekt is, een tweede generatie het gebouw een eerste grote beurt geeft, een derde
generatie het gebouw fors renoveert, zal de meerwaarde van een gebouw daarna
moeten blijken. De houdbaarheid van het erfgoed wordt op de proef gesteld. Natuurlijke
selectie moet haar werk kunnen doen. Niet alles is bewaarbaar en kan tot het
voorgeborchte van de bescherming doordringen.´
Carlo Huijts: ‘Ik vind dat je die moet afschaffen. Tegelijkertijd moet je dan wel de moed
en het lef hebben om over dertig jaar te zeggen: ik heb me vergist. En dan moet je er dus
ook weer objecten af kunnen halen.’
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Jos Bazelmans: ‘Maar het gaat daarbij nadrukkelijk om die dingen die hun waarde
hebben bewezen. Ik ben dan ook echt een aanhanger van het benoemen in de
monumentenwet van een ouderdomsgrens, ook al hoeft die wat mij betreft niet bij vijftig
jaar te liggen. De essentie is dat er een generatie voorbij is gegaan. De waarde het object
en zijn betekenis hangt samen met of een samenleving investeringen wil leveren om het
van de ene op de andere generatie over te dragen of over te leveren.’
Martin van Bleek : ‘Ik ben blij dat we die bij gemeentelijke monumenten niet hebben. Je
ziet wat er bij de wederopbouwmonumenten gebeurt; door die vijftigjarengrens vallen
toppers buiten de boot. Een zeventiende-eeuws pand en een vroeg negentiende-eeuws
monument kun je nog uitleggen maar kom je bij een twintigste-eeuws pand, dan zeggen
ze: dat heb ik zelf nog hebben zien bouwen, hoe kan dat nou monument zijn? Dan komt
het zo dichtbij. Gebouwen uit de jaren zeventig worden nu gesloopt. Enig afstand is wel
goed maar om nou te zeggen dat die vijftig jaar de juiste afstand is… En wat is nu een
vijftigjarengrens als je uitgaat van een generatie? Mensen worden steeds ouder, dan zou
je die grens moeten oprekken als je deze redenering volgt.’
Pieter Siebinga: ‘Voor een bepaald gezicht is het buitengewoon bepalend dat ook jonge
monumenten, jonger dan vijftig jaar een cruciale rol spelen. Die visie lijkt wel uit de
werkgroepen te komen. De huidige wetgeving maakt vooralsnog dat we vast zitten aan
die grens.’
Wim Eggenkamp: ‘Ik ben geen voorstander meer van de vijftigjaren grens. De
omloopsnelheid van een gebouw is drastisch verhoogd, het is verstandig om die termijn
te bekorten. Waar de grens gelegd wordt is altijd arbitrair. Vaak ligt de
exploitatieperiode van een gebouw al bij 30 jaar.’
5. Fiscale ondersteuning woonhuismonumenten
Sinds de jaren 1990 is de vergoeding van de kosten van onderhoud aan
woonhuismonumenten op de rijkslijst geregeld via een fiscale regeling. De status van
rijksmonument betekent dat de eigenaar niet geheel vrij is in de aanpassing en
verbouwing van zijn eigendom. Om de hogere kosten te compenseren die hier mee
gemoeid kunnen zijn, is er een ondersteuningsregeling gemaakt (niet te verwarren met
de restauratieregeling). In feite komt het er op neer dat woonhuiseigenaren de kosten
die gemoeid zijn met onderhoud en vervanging fiscaal kunnen aftrekken. Het gaat
hierbij om zo’n 40.000 objecten, de overgrote meerderheid van de rijkslijst.
Het voordeel van deze regeling is de gebruikersvriendelijkheid en het feit dat dit dus
niet via de rijksdienst hoeft te lopen. Daar zit ook meteen een nadeel want je verliest ook
de financiële grip op het onderhoud. Verder is deze regeling niet toegankelijk voor
objecten waar over het algemeen niet in gewoond wordt: bedrijven (bijvoorbeeld
boerderijen), industrieel erfgoed en religieus erfgoed. Dat zijn ook meteen twee
categorieën die vooraan staan in de herbestemmingopgave. Verder is er een sterke
beeldvorming -nog niet onderbouwd door feiten- dat makelaars de fiscale regeling van
rijksmonumenten gebruiken om de prijs op te drijven.
En dan speelt er nog een actuele discussie rondom de suggestie van minister Vogelaar
om de Stadsherstellen vennootschapsbelasting te laten betalen. Op die manier worden
de Stadsherstellen ineens gelijkgesteld aan de woningbouwcorporaties. Dat lijkt een
kromme vergelijking omdat de doelstellingen niet gelijk zijn. Het leidt dus tot een
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contradictie omdat het de Stadsherstellen zo vrijwel onmogelijk gemaakt wordt om de
krachtwijken van Vogelaar te versterken.
Moet de fiscale ondersteuning van woonhuismonumenten worden afgeschaft?
Arno Boon: ´Daarnaast is er natuurlijk nog de verdeling van subsidiegeld; onze praktijk
leert overigens dat wij de projecten ook met ander subsidiegeld rondkrijgen. Voor
woonhuizen is dat met de restauratiehypotheek van het Nationaal Restauratiefonds
goed geregeld, je zou je kunnen afvragen of die categorie dat zo hard nodig heeft maar
laten we niet weggooien wat we hebben.´
Fons Asselbergs: ´In dit geval is de fiscale aftrekmogelijkheid een compensatie voor de
vrijheidsbeperking ten aanzien van het monumentaal eigendom. Eigenaren van
woonhuismonumenten hebben daar trekkingsrecht op.
Je zou dit principe ook moeten toepassen op onderhoud en restauratie van de overige
monumenten, zoals kerken en industrieel erfgoed, door de bekostiging te regelen via een
trekkingsrecht op subsidiebudgetten. . Dan hebben we het over een bedrag van €
33.000.000 meer dan nu in totaal op jaarbasis is voorzien. In de cultuurbegroting is dat
relatief veel geld maar in de wereld van de bouw (en daar is de monumentenzorg ook
een onderdeel van) is dat bedrag slechts een promillage.’
Eloi Koreman: ‘Ik heb eigenlijk nooit iets gedaan met de ondersteuning via de belasting.
Ik heb wel subsidie gehad op de materialen. (…) Een rijksmonument maakt geen
onderdeel meer uit van de maatschappij maar heeft een afzonderlijke positie. Doordat
het geen deel meer uitmaakt van de nieuwe bouwstroom, komen die monumenten in
een niche terecht. Daarom kost het zoveel geld. Als ik de werkzaamheden aan mijn huis
regulier had moeten uitbesteden aan een restauratieaannemer, had ik het niet kunnen
betalen.’
Jos Bazelmans: ‘En juist in die woonhuiscategorie zit een top die je eigenlijk niet via de
belastingen wil laten lopen.’
Martin van Bleek: ´Het regime wat er nu omheen bedacht is, is in veel opzichten niet
ideaal. In het verleden had men de boerderijen in een fiscale regeling zitten, maar als er
niets aftrekbaar is heeft dat geen zin. Nu zie je dat alleen de woonhuisboerderijen er
profijt van hebben. De woonhuismonumenten zonder fiscale ondersteuning zullen qua
detaillering sterk achteruitgaan en dat wil je ook niet. Je moet wel differentiëren in
regelgeving.’
Ben Verfürden: ‘Vooral woon-, werk- en horecapanden kunnen in veel gevallen best af
zonder financiële overheidssteun. Erken maar dat het historische unieke karakter
commercieel gewoon interessant is, een historisch object is in de huidige
marktomstandigheden eenvoudigweg relatief meer waard. Niet voor niets prijzen
makelaars historische panden expliciet aan. Kun je niet creatievere manieren bedenken
om alleen maar te ondersteunen waar het echt nodig is? Want andere categorieën, en ik
denk in ieder geval aan kerken, kastelen en andere grote, markttechnisch lastiger en
onderhoudstechnisch zeer complexe categorieën, verdienen naar mijn idee veel meer
overheidssteun.’
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Wim Eggenkamp: ‘De woonhuismonumenten zijn in dit systeem alleen maar bereikbaar
voor degenen die het fiscaal kunnen aftrekken, dus voor de rijken. Ik vind dat de
overheid vooral zou moeten sturen bij de niet-fiscale monumenten zoals kerken en
industriële monumenten.’
6. Bestuurlijke model: centraal of decentraal
In 1988 is gekozen voor een sterke decentralisering van de monumentenzorg. In de
praktijk bleek dat de gemeenten daar nog lang niet altijd aan toe waren; het duurde
eigenlijk nog zeker tien tot vijftien jaar voordat de gemeenten de verantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van de monumentenwet ook op de werkvloer organiseerden.
Ondertussen viel men nog vaak terug op de rijksdienst voor verplichte en niet-verplichte
advisering. Onlangs is de verplichte advisering vanuit de rijksdienst opgeheven en
kunnen de gemeenten dus vrij autonoom handelen. Bij de discussie over een nieuwe
monumentenwet staat het bestuurlijke model ook weer op de agenda. Hoewel er nog
geen goede evaluatie van de wet uit 1988 voorligt, wordt er in de werkgroepen met
name gekeken naar twee modellen. Het ene model is het Engelse model waarbij het
beleid zich concentreert op een grote groep topmonumenten en waarbij enkele grote
organisaties zoals National Trust en English Heritage een belangrijke rol vervullen
binnen de monumentenzorg. In het model van Nordrhein-Westphalen is de
monumentenzorg in een soort kaderwet op een integraal niveau geborgd en ligt de
uitvoering volledig bij de gemeenten. De rijksoverheid zou in dit model alleen een
scheidsrechterrol vervullen in probleemgevallen.
Arno Boon: ‘Ik denk dat je de kat op het spek bindt als je helemaal decentraliseert en de
gemeenten dus in de positie brengt dat zij alles kunnen gaan bepalen. Bij locaties als
waar we nu zijn is de gemeente een partij die gaat over wat beschermd moet worden en
wat niet. De monumentenambtenaar en de monumentenwethouder zitten vaak te laag in
de hiërarchie. De wethouder Financiën en Grondzaken en de wethouder Economische
Zaken of Ruimtelijke Ordening, dát zijn de smaakmakers.´
Fons Asselbergs: ‘Ik ben verbijsterd door dat systeemdenken. Wat ben je dan aan het
regelen? Je regelt wie wat mag doen en wie het tekort mag verdelen. Dat is niet het
eerste belang bij de modernisering van de monumentenzorg. Dat deel van het bestel is
een middel en geen doel. Het monument moet een bijdrage leveren aan de leefomgeving
van de mens.´
Eloi Koreman: ‘Van die decentralisering heb ik wel last gehad als voorzitter van
Stadshart. De gemeenten hadden vrij spel en bij de Raad van State keken ze alleen of de
gemeenten zich aan de regels hielden. Hier in Breda heeft die decentralisering ons een
stuk of vier rijksmonumenten gekost, want als de rijksdienst meer invloed had gehad,
dan hadden die elf panden waar wij voor streden er nog gestaan.’
Ben Verfürden: ‘De decentralisatie is toen heel generiek doorgevoerd en het is de vraag
of dat wel verstandig was waar het gaat om kleine gemeenten en/of gemeenten met
weinig monumenten. Het is dan immers heel moeilijk om de specifieke kennis en
ervaring op te bouwen die voor dit toch bijzondere beleidsveld noodzakelijk zijn. We
weten allemaal dat kleinere gemeenten er vaak niet meer dan een halve formatieplaats
voor beschikbaar hebben en wat kun je dan? Daar zijn we hard tegenaan gelopen. Voor
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die kleine gemeenten zijn er toen onder andere regionale steunpunten bedacht, waarvan
het succes in de praktijk overigens wisselend is gebleken.’
(…) Maar de kleinere gemeenten bleven leunen op de rijksdienst, het heeft ook best lang
geduurd voor alle gemeenten een eigen monumentenverordening hadden.’
Frieda van Diepen: ‘In de tijd dat ik wethouder was, nam je als gemeente een
modelverordening van de VNG over. Nu is dat onduidelijk; er is rijkssubsidie met
toezicht van de rijksoverheid maar voor de bouwvergunning moet je weer naar de
gemeente. Heb je het bij de een rond, dan heb je bij de ander weer een probleem. Als je
decentraliseert, stel dan wel een zekere uniformiteit in regelgeving verplicht. De
subsidieverordeningen voor monumenten zijn divers en soms ook strijdig met de weten regelgeving die de gemeente moet toepassen.’
Jos Bazelmans: ‘Maar ik kan me niet voorstellen dat dit uit de discussies komt en dat het
veld hier op zit te wachten. Wat mij betreft dus niet alles centraal of alles decentraal,
maar een combinatie afhankelijk van de waardestelling. Je kunt je niet volledig
decentraliseren want dat ben je aan de goden overgeleverd. En ondanks alles zal
sectorale wetgeving noodzakelijk blijven. (…)Naar dat [Engelse] model gaat mijn
voorkeur uit, niet naar het model van Nordrhein-Westfalen waar alles gedecentraliseerd
is. Overigens is die differentiatie binnen ons monumentenbestand er al: één lijn loopt via
de belastingen, dan heb je het over de woonhuizen, en een andere lijn loopt via de
subsidies.’
Karel Loeff: ‘We moeten terug naar de lokale bestuurder en ervoor zorgen dat mensen
trots zijn op hun monumenten. Dat is missiewerk en dat doen we nog veel te weinig. Het
probleem is dat de sector bij de politiek vaak geen aansluiting vindt. We schreeuwen
misschien niet hard genoeg. Daardoor zitten we teveel in een hoekje. Dat geldt ook voor
het particulier initiatief. We zijn met veel, maar versnipperd. Er zijn weinig mensen die
op landelijk niveau echt een vuist kunnen maken. Dat is echt een groot probleem. Kijken
vanuit inhoud levert vaak zoveel mooie dingen op. Deze omslag in het denken is
wezenlijk.’
Martin van Bleek: ‘We zijn na 1985 al een bepaalde richting op gegaan, gebruik die
verworvenheden om een effectief en strategisch monumentenbeleid te vormen waarbij
je oog hebt voor alle partijen. Vaak wordt er gefocust op grote monumentengemeenten.
Er zijn echter nog een paar honderd kleinere gemeenten waar ook een goed
monumentenbeleid wordt gevoerd. Die gemeenten herkennen zich niet altijd in allerlei
beleidsvoornemens die worden bedacht voor de grote gemeenten. Daar zijn de
steunpunten monumenten en archeologie ook voor bedoeld. Die kleine gemeenten
vinden hun weg naar die steunpunten goed. Dus wat voor een bestel we ook bedenken,
er moet in ieder geval voldoende ondersteuning voor alle categorieën gemeenten bij
zitten.’
Wim Eggenkamp: ‘Als je vanuit die praktijkervaring praat, zijn er dus twee dingen van
wezenlijk belang: je wilt binnen afzienbare tijd weten hoeveel geld je beschikbaar krijgt
maar tegelijkertijd wil je de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken zo veel
mogelijk beperken. Als overheid moet je die twee dingen in de procedure verbeteren. De
particulier zal het een zorg zijn of hij met het Rijk of met de gemeente te maken krijgt,
als alles maar binnen redelijke termijnen afgehandeld kan worden.’
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Carlo Huijts: ´Dat is het drama van de huidige Monumentenwet; we kunnen met zijn
allen besluiten wat een landelijk monument is, maar vervolgens wordt er op lokaal
niveau over beslist. De drie niveaus van belangrijkheid moet inhouden dat er ook op die
drie bestuursniveaus over beslist wordt. Er zou op alle drie de bestuursniveaus een
controlesysteem moeten komen.´
7. Positie en betekenis van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten
Met de nieuwe monumentenwet van 1988 en de daaraan gekoppelde decentralisering
veranderde ook de rol van de rijksdienst. In formele zin kregen de gemeenten een veel
grotere rol bij de uitvoering van de monumentenwet. In de praktijk bleken veel
gemeenten daar nog niet toe in staat en leunde men nog jarenlang op de dienstverlening
van de rijksdienst. Aan het eind van de jaren negentig werd een provinciaal
steunpuntennetwerk opgezet om de gemeenten verdere ondersteuning te bieden bij de
uitvoering van de monumentenwet en later ook de archeologiewet. Met de opheffing van
de verplichte advisering door de rijksdienst werd dit proces min of meer ook in formele
zin bekrachtigd.
Ondertussen was de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 2006 gefuseerd met de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek tot de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).
De nieuwe rijksdienst positioneert zich sterk als kennisinstituut en heeft daartoe ook op
diverse gebieden specialistische kennis in huis. Deze kennis wordt ingezet bij de
uitvoering van restauratieprojecten en wordt middels gericht onderzoek ook uitgebreid,
met name in samenwerking met universiteiten. Daarnaast voert de rijksdienst ook de
restauratieregeling uit en wordt deze administratief ondersteund. Verder participeert
de rijksdienst ook actief in het provinciale steunpuntennetwerk dat vooral ten dienst
van de gemeenten werkt.
Met de veranderende posities van gemeenten, die zelfbewuster en onafhankelijker
kunnen opereren, en de wat grotere restaurerende instellingen, die vaak ook hun eigen
kennis organiseren, is de nieuwe positie van de rijksdienst nog niet uitgekristalliseerd.
Bovendien is men daar ook in afwachting van de nieuwe monumentenwet, die de kaders
voor het functioneren beïnvloedt.
Arno Boon: ‘De regels zijn niet het probleem maar de mensen die hun positie ontlenen
aan die regels en dan moet je die mensen veranderen. Of anders geredeneerd; je moet ze
niet de kans geven om terug te vallen op handhaven. (…) Als je een rijksdienst hebt die
slagvaardig wil zijn moet je de medewerkers ook equiperen zodat ze dus ook niet in het
veld komen, werkt dat niet. (…) Ze hebben bij de rijksdienst een cultuuromslag nodig;
niet zo zeuren en die telefoon ook ’s avonds eens opnemen.’
Fons Asselbergs: ‘Alle mensen bij de rijksdienst moeten op hun feitelijke competentie
worden ingezet. Het was niet de bedoeling dat via Balkenende IV 10 % zou worden
bezuinigd op uitvoerende diensten zoals de rijksdienst er een is, maar op de
beleidsdiensten en toch is dat onlangs weer gebeurd. Het is voor de vierde maal dat de
rijksdienst moet inleveren, tezamen voor een effect van 25%. Dat is een grofstoffelijke
bejegening van een trouwe dienst die hierdoor in een schudmachine terecht is gekomen
en daardoor onvoldoende toekomt aan zijn eigenlijke werk. Ik zal de laatste zijn om de
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dienst daarvan de schuld te geven. De kritiek vanuit het veld is begrijpelijk want
uiteindelijk sijpelt de armoe door in de uitvoering. Maar als degenen die die armoe
veroorzaken daarover ook nog eens knorrig zijn dan is dat natuurlijk niet in de haak.’
Carlo Huijts: ´En waarom is die rol van de rijksdienst zo uitgehold? Omdat ze, kijkend
naar het verleden, zo vasthouden aan de waardestelling en alleen bezig zijn met
monitoren. (…)De rijksdienst heeft de specialisten eruit gegooid en generalisten
binnengehaald. Ik zie de rijksdienst als een noodzakelijk kwaad, inhoudelijk hebben we
die generalisten eigenlijk niet nodig. Terwijl die specialisten wel nodig zijn.’
Frieda van Diepen: ‘De rijksdienst kan als deskundig kennisinstituut optreden maar
moet dan wel inhoudelijke kennis in huis hebben. De rijksdienst zou daarbij samen
moeten werken met het particulier initiatief waar ook heel veel specialistische kennis
zit. De Verenging de Hollandsche Molen heeft bijvoorbeeld veel kennis over molens, tap
dat af en honoreer dat. Het particulier initiatief heeft bovendien meer draagvlak bij de
burgers. Er zitten nu erg veel schotten tussen; ik heb nog nooit een visie gezien bij het
Rijk waarbij de drie pijlers - OCW die beleid maakt, de rijksdienst met de kennis en het
particulier initiatief met draagvlak van de burgers - gebruikt worden. Het zijn nu drie
eilanden.’
Jan de Jong: ‘De grote monumentengemeenten willen de rijksdienst wel over de vloer,
maar niet voor dingen die niet belangrijk zijn. Ze zeggen de rijksdienst alleen in
exceptionele gevallen nodig te hebben. (…) Je mag wel commentaar hebben op de RACM,
maar je mag ook in je handen knijpen met zo’n kenniscentrum. In de oude situatie had
de RACM een machtspositie en nu zul je toe moeten naar een gezagspositie die de
organisatie zelf moet afdwingen. Dat is het verschil.´
Pieter Siebinga: ‘De rijksdienst zou een kennisinstituut kunnen zijn, ook voor de grotere
gemeenten. De steunpunten monumenten en archeologie functioneren ook lang niet
allemaal goed en dus werkt de ondersteuningsstructuur niet voldoende. Heel veel
gemeenten hebben de monumentenzorg ondergebracht in de afdeling wonen en daar zit
dan 0,3 fte die zich bezighoudt met monumentenzorg. Dat kan nooit die kwaliteit
leveren die noodzakelijk is.’
Wim Eggenkamp: ‘Ik vind het leuk als ze zich kenniscentrum noemen maar vanuit mijn
functie als directeur van Stadsherstel Amsterdam heb ik zelden of nooit advies gevraagd
bij de rijksdienst. Stadsherstel werkt samen met diverse gespecialiseerde partijen, daar
komt de rijksdienst helemaal niet bij van pas, die heeft zich vaak in een vroeg stadium
zelf al buiten spel gezet. Als de RACM een expertisecentrum wil zijn dan zie ik, afgezien
van de weinige specialisten, daar niets van. Ik zie veeleer een achterhoedegevecht, zo
van “wij moeten ook iets”.
8. Gebiedsgericht en/of objectgericht
Een van de speerpunten van MoMo is de gebiedsgerichte benadering. Dat lijkt een
nieuwe benadering, maar zoals al eerder is gesteld, is deze aanpak eigenlijk al met de
introductie van beschermde stads- en dorpsgezichten geïntroduceerd in de jaren 1970.
Met een gebiedsgerichte aanpak wil men in feite scherper kiezen, tegen een
objectgerichte benadering, lijkt het. Toch is er een wederzijdse afhankelijkheid tussen
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beide herkenbaar en is het dus ook niet verstandig om de ene benadering ten koste van
de andere te laten gaan. Het gebied is tenslotte niets zonder zijn objecten en objecten
zijn sterk afhankelijk van de context waarin ze staan.
De Nota Belvedere, en het beleid dat daar de afgelopen acht jaar uit is voortgekomen,
maakt duidelijk dat cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, en dan hebben we het
vooral over stedenbouwkundige planvorming, een belangrijke inspiratiebron is
geworden. Een gebiedsgerichte benadering zou vooral recht moeten doen aan grotere
structuren zoals bouwblokken (in stedelijke context) en cultuurlandschappen.
Karel Loeff: ‘Heemschut is in het voeren van actie vaak sterk objectgericht geweest,
maar de Belvederegedachte is inmiddels ook stevig omarmd. Overigens is het heel
moeilijk om die benadering bij vrijwilligers te laten landen. Het draagvlak is er wel, maar
de echte kennis is bij vrijwilligers soms moeilijk bij te brengen. Wie leest en begrijpt nu
een bestemmingsplan? Hoe leg je eenvoudig uit wat de gevolgen kunnen zijn van zo’n
bestemmingsplan? En wie heeft de tijd om al die plannen vooraf te bestuderen en te
becommentariëren? Monumentenambtenaren hebben daar zelf vaak amper de tijd voor.
Omdat stedenbouwkundige kwaliteiten lastig te vatten zijn zie je dat ook het beschermd
dorps- en stadsgezicht een achtergesteld kindje is ten opzichte van de objectgerichte
maatregelen.’ (…) Je moet het monumentenbeleid breder borgen, want anders ga je ten
onder in het grotere stedenbouwkundige plan. Zo’n bredere scope is belangrijk omdat
de ruimtelijke kwaliteiten rond een monument ook van belang zijn. In de praktijk is een
beschermd gezicht een gebied waarin minimaal één monument ligt.´
Carlo Huijts: ‘Daar raak je een punt waarop ik de huidige MoMo-discussie
levensgevaarlijk vind. Ik heb Kees de Ruiter, directeur van de RACM, horen zeggen: “Is
het niet veel verstandiger wanneer wij vooral proberen een monument overeind te
houden in een omgeving die landschappelijk van belang is?” Ik redeneer dus precies
andersom.´
Jos Bazelmans: ‘Ik zie wel een ontwikkeling ten opzichte van wat de rijksdienst vroeger
deed. De RDMZ keek vanuit een expertperspectief naar gebouwen als een fysieke
realiteit met kunsthistorische aspecten. Maar langzamerhand, en daarin zijn wij als
rijksdienst geen koploper maar lopen we achteraan, gaat erfgoed niet alleen meer over
objecten, maar over het geheel van onroerende en roerende objecten, plekken en
verhalen. Het object bestaat niet zonder betekenisgeving en dat is het geheel waar je
zorg voor draagt.´
Pieter Siebinga: ‘Het Restauratiefonds heeft altijd heel objectgericht ondersteund, maar
roepen al lang dat wij de stap moeten maken naar meer omgevingsgericht werken. Zo’n
instrument als beschermde stads- en dorpsgezichten zou men beter moeten laten
werken. Want je hebt gelijk, dat wordt aangewezen door OCW en VROM maar VROM
doet niet tot nauwelijks mee, zet alleen een handtekening, lijkt niet geïnteresseerd. Het
is een discussie over de omgeving, maar die wordt getrokken door de minister van
cultuur. Maar als je echt naar wijken kijkt, dan moet je Plasterk daarbij betrekken. Als je
de objectgerichte benadering koppelt aan het vraagstuk van de prachtwijken dan kan
dat echt een meerwaarde hebben.’
9. De positie van aangewezen organisaties en het particulier initiatief
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De administratieve procedures rondom de vergunningverlening in het kader van de
monumentenwet zijn berucht. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat de
monumentenvergunning met stip op nummer 1 staat als het gaat om de eisen die
hieraan gesteld worden. Dan gaat het om datgene dat een eigenaar van een
rijksmonument moet aanleveren indien hij/zij iets wil wijzigen aan zijn/haar
monument. Uit deze uitgebreide procedures zouden we een aantal zaken kunnen
afleiden. In de eerste plaats blijkt het erg ingewikkeld om de informatie rondom
monumenten goed te documenteren. Een van de klachten is namelijk dat de rijksdienst
elke keer weer om dezelfde informatie vraagt ongeacht of die informatie een paar jaar
eerder ook al is aangeleverd. Verder geeft het blijk van het nodige wantrouwen, maar
wellicht is dat wel terecht. Daarnaast kan worden vastgesteld dat er geen duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen professionele restaurerende instellingen (zoals
Stadsherstellen, Gelderse Kastelen, Vereniging Hendrick de Keyser of het Oversticht) en
particulieren. Hoewel dit wel aangewezen organisaties zijn, levert de status die ze
daaraan ontlenen hen niet veel voordelen op bij het aanvragen van vergunningen.
Terwijl het aan de andere kant ook voordelen oplevert voor de overheid als er
aangewezen organisaties zijn die een deel van de instandhoudingsopgave vervullen. Om
juridische en formele redenen kan de rijksdienst hier toch niet echt vrijstellingen geven
en in procedurele zin de werkzaamheden verlichten.
Tenslotte dringt zich de vraag op hoe de overheid het particulier initiatief, en dan niet
alleen de aangewezen organisaties, ziet. Het gaat dan om enige honderden stichtingen en
verenigingen die uiteindelijk het draagvlak voor de monumentenzorg
vertegenwoordigen.
Frieda van Diepen: ‘Ik maak mij wel zorgen. Ik ben in een werkgroep gaan zitten om het
geluid van het particulier initiatief te laten horen. In de werkgroepen zitten veel
ambtelijke vertegenwoordigers van OCW, RACM, IPO en VNG. De particuliere
organisaties zijn ondervertegenwoordigd. In de opdracht van OCW aan de werkgroep
bestuurlijke verhoudingen werden bij de diverse modellen de provincie en het
particulier initiatief niet genoemd. Het is de vraag of alle goede ideeën die uit de
werkgroepen komen voldoende zullen terugkomen in de uiteindelijke voorstellen van
OCW en de minister.(…) De Verenging de Hollandsche molen heeft natuurlijk bij uitstek
veel kennis over de molens en tap dat dan af en honoreer dat. Maar alles wat wordt
aangedragen wordt voor de BRIM regeling, wordt dan door de rijksdienst nog eens
overgedaan.
Carlo Huijts: ‘We hebben in Nederland organisaties die klaarblijkelijk goed zijn om op
allerlei terreinen zoals kerken, molens, kastelen en woonhuizen objecten te beheren. We
streven er dus naar, net als bij de Ecologische Hoofdstructuur, om die monumenten van
landelijk belang bij de aangewezen organisaties onder te brengen. Dus als de Stichting
Groninger Kerken goed is in het beheer van kerken, dan moet je die kwaliteit inzetten.’
Jeanine Perryck: ‘Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen worden wel degelijk
gehouden aan de monumentenwet waar het de geregistreerde monumenten betreft.
Dankzij de aanwezige, en erkende, deskundigheid van de medewerkers kunnen we
redelijk autonoom werken, maar net als alle monumenteneigenaren moeten we ook
naar de gemeente die weer advies krijgt van de rijksdienst. Aan de ene kant krijg je een
autonomieverklaring en aan de andere kant ben je gebonden aan de adviesplicht.’

112

Karel Loeff: ‘maar men vindt het heel moeilijk zich een beeld te vormen van wat die
modernisering nu concreet gaat betekenen. Bij het grote publiek en bij onze achterban is
er een continue zorg om ons erfgoed. Men is snel geneigd te denken aan de negatieve
gevolgen die zo'n modernisering kan hebben.’
Pieter Siebinga: ‘Er zijn maar een paar deskundigen. Bovendien is de meeste
deskundigheid bij de rijksdienst gericht op het object zelf. Je ziet het ook bij het BRIM;
het maakt in de praktijk niet uit of je nu een restaurerende instelling bent of een
particulier. Er zijn wel aangewezen instellingen en die zou je eigenlijk soepeler moeten
behandelen en meer vertrouwen moeten geven, maar die status van aangewezen
instelling is uitkleed vanwege juridische redenen. Daar zou vanuit de overheid meer
vertrouwen uit moeten spreken en dan kruip je meer richting het Engelse model.’
Wim Eggenkamp: ‘Het particulier initiatief moet zich op nationaal niveau bundelen.
Stadsherstellen zijn bijvoorbeeld ideële projectontwikkelaars, die nemen de meest
moeilijke gevallen op zich, nemen genoegen met een beperkt dividend en verkopen
meestal ook niet. Dat functioneert en mag ook best ondersteund worden. Als dergelijke
instellingen zich ruimer gaan ontwikkelen, krijg je een landelijk netwerk van
restaurerende instellingen.’
10. Benadering: integraal/ sectoraal
Met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in het vooruitzicht (hij treedt in juni 2008
in werking), dringt zich de vraag op, of je het belang van monumenten niet op een
integraal niveau moet organiseren en borgen. Het model van Nordrhein-Westphalen, dat
gebruik maakt van een kaderwet waarin de cultuurhistorie is opgenomen, gaat al die
kant uit. Vertaald naar de Nederlandse situatie zou je dan een cultuurhistorische
paragraaf in het bestemmingsplan moeten opnemen, zoals we nu ook een paragraaf
hebben over ecologie. Carlo Huijts trekt daarbij een parallel met de Ecologische
Hoofdstructuur, en die zou je door kunnen trekken door beleidsmatig te kiezen voor een
Cultuurhistorische Hoofdstructuur.
Het is echter de vraag of we al zonder een sectorale wetgeving kunnen. De
archeologiewet die in 2007 werd bekrachtigd, is ook nog sectoraal tot stand gekomen.
Wellicht kunnen in de huidige nieuwe wet wel alvast enkele voorzieningen worden
getroffen, zodat het op termijn in een wet op de ruimtelijke ordening meegenomen kan
worden.
Carlo Huijts: ‘‘Ik zie een parallel met de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische
Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones. Waarom doe je niet hetzelfde bij monumenten? Je zou kunnen zeggen,
we vinden in Nederland - en dat sluit aan bij het advies van de Raad voor Cultuur - dat er
een aantal gebieden belangrijk is en een aantal objecten is belangrijk en die twee dingen
moeten we blijven combineren. In de huidige discussie gaat het teveel om de puur
gebiedsgerichte benadering, terwijl je bij een monument niet ontkomt aan een
objectgerichte bescherming, het gáát om het object. (…) Je moet dus een
monumentenwet maken die duidelijk maakt dat wij er met elkaar gelukkiger van
worden als we een aantal monumenten behouden, zoals ook de gedachte was bij de
Ecologische Hoofd Structuur. Maar dan moet je ook een actieplan ontketenen en als Rijk
verantwoordelijkheid nemen. Dus niet alleen roepen dat je geld beschikbaar gaat stellen
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om panden te restaureren, maar daadwerkelijk geld reserveren, ook om aan te kopen.
Een dergelijk aankoopbeleid zorgt er onherroepelijk voor dat er een A-categorie en een
B-categorie ontstaat.’
Jos Bazelmans: ‘Je kunt je niet volledig decentraliseren want dat ben je aan de goden
overgeleverd. En ondanks alles zal sectorale wetgeving noodzakelijk blijven’
Karel Loeff: ‘Maar we hebben nog nooit een overheid gehad die stuurt op functie. Het
gaat meer over sloop of nieuwbouw stimuleren of juist afremmen. Een
stedenbouwkundige opdracht is per definitie heel breed en is bij voorkeur integraal. Dat
was ook de bedoeling bij Cultuurimpuls, een overheidsprogramma met een ISV-pot en
restauratiegelden. Bij gemeenten is Cultuurimpuls als middel om monumenten her te
bestemmen vrijwel onbekend en al helemaal niet toegepast. Een voorbeeld van een
integrale aanpak die niet van de grond is gekomen. (…)De monumentensector moet –
net als de milieusector - veel slagkrachtiger worden in beleid. De unieke positie van onze
Monumentenwet is dat er een landelijke scope behouden blijft.’
Pieter Siebinga: ´Het gezeur over de monumentenzorg is erg sectoraal. Waarom is het zo
moeilijk om een vuist te maken? Veel instellingen hebben niet allemaal dezelfde agenda.
Uiteindelijk gaat iedereen weer op zijn eigen manier lobbyen. Misschien kun je zeggen
dat de ontzuiling in de monumentensector in Nederland nog niet heeft plaatsgevonden.´
Ben Verfürden: ‘Onze monumentenzorgpraktijk is maar voor een heel klein deel
gefundeerd op de monumentenwet.’
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