
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

De Vechtstreek, exponent van de Gouden Eeuw, toeristische parel van de 21e eeuw,  
met de grootste zorg beheren. 

Dirk Sijmons, Rijksadviseur landschap 
 

 
Inspraakreactie Kadernotitie Cultureel Erfgoed  
 
Werksessie gemeente Stichtse Vecht dinsdag 4 februari 2014. 
 

  
Als vertegenwoordiger van het erfgoedveld maak ik graag gebruik van de mogelijkheid te 
reageren op de Kadernotitie Cultureel Erfgoed. 
 
De algemene indruk is positief, wij juichen het toe dat u een integraal erfgoedbeleid wilt 
voeren en deze notitie gebruikt als basis voor het te formuleren beleid. Wij stemmen op 
hoofdlijnen in met denkrichting en inhoud.  
Er is veel en goed werk verzet sinds de werksessie van half november. 
 
Jammer is dat we dit document als vertegenwoordigers van het veld niet vooraf hebben 
kunnen bespreken. Bepaalde punten hadden dan reeds opgelost kunnen worden. 
 
Beperking tot het onroerend erfgoed  
Voor de concentratie op het ruimtelijk, onroerend erfgoed: de archeologie, het 
cultuurlandschap en de monumentale bebouwde omgeving, hebben we begrip.  
De keuze om het roerend en het immaterieel erfgoed –het domein van resp. de musea, 
het archief en de historische kringen- buiten beschouwing te laten, is te begrijpen. Wij 
zijn benieuwd wanneer die aan bod komen. 
 
Natuur – ‘groene’ en ‘blauwe’ landschapselementen 
In de 'erfgoed-scope' staat dat het gaat om 'ruimtelijk erfgoed, materiele overblijfselen 
die in de dorpen en in het landschap nog aanwezig zijn'. Daarna gaat het feitelijk alleen 
over de ‘rode’ bebouwing en niet over de ‘groene’ en ‘blauwe’ landschapselementen.  
Het woord ‘natuur’ komt in de notitie niet voor. 
 
Kunt U zich de Vechtstreek voorstellen zonder de Vecht? Of buitenplaatsen zonder tuinen 
en parken? Het veenweidegebied zonder sloten en knotwilgen? Kale plassen zonder 
legakkers en trekgaten?  
De prachtige foto’s in de notitie laten zien hoe wezenlijk het ‘groen’ en het ‘blauw’ zijn 
voor ons cultuurlandschap – en dat ook deze elementen zorg en onderhoud behoeven! 
 
Natuur en de ‘groene’ en ‘blauwe’ landschapselementen verdienen een volwaardige 
plaats in de kadernotitie! 
 
Benutten economische waarde erfgoed - Maatschappelijke baten cultureel erfgoed 
Wij onderschrijven het uitgangspunt van integraal erfgoedbeleid, d.w.z. het integraal 
betrekken van het cultureel erfgoed bij beleidsbeslissingen op terreinen als Ruimtelijke 
Ordening, Natuur & Milieu en Recreatie & Toerisme.  

 
   

                                                                                      



 
Om te garanderen dat deze waarden een volwaardige rol in integraal beleid spelen, 
bepleiten wij de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) die in de 
buitenplaatsen-notitie wordt genoemd, uit te breiden naar gehele culturele erfgoed. 
 
Beleid versus praktijk: aandacht, zorg en onderhoud 
Het ontwikkelen van beleid is belangrijk. Maar niet voldoende! Cultureel erfgoed vraagt 
continue om aandacht, zorg en onderhoud. Investeren in de toekomst. 
 
Monumentenzorg 
Recent is het monumentenbeleid van gemeenten tegen het licht gehouden door de Bond 
Heemschut1. Stichtse Vecht scoort slecht. Veel slechter dan je zou verwachten van een 
gemeente die met haar monumenten pronkt! 
Enkele punten: in de bestemmingsplannen staan op perceelsniveau geen uitspraken 
over monumenten. De personeelsbezitting is na de recente bezuiniging van 2,6 naar 1,8 
fte ver onder de landelijke norm, terwijl buitenplaatsen arbeidsintensiever zijn en na de 
herindeling nog geen harmonisatie heeft plaatsgevonden. De website geeft onvoldoende 
informatie en de rechten en plichten van monumenteigenaren zijn moeilijk te vinden.  
Bij de adviezen van de Monumentencommissie wordt de kennis van burgers van ons 
cultureel erfgoed niet betrokken. 
 
Voor zijn geloofwaardigheid is Stichtse Vecht correctie van deze punten aan zichzelf 
verplicht. 
 
Daarom roepen wij alle partijen op er bij de vorming van het nieuwe college op toe te 
zien dat het collegeprogramma positieve afspraken over het cultureel erfgoed bevat. 
 
Vrijwilligers werken vrijwillig 
Veel wordt gedaan door vrijwilligers. 
De participatiesamenleving veronderstelt dat burgers taken van de overheid overnemen. 
Dat geldt in sterke mate voor de cultuursector, waar vrijwilligers van oudsher actief zijn. 
Al zo lang, dat het vanzelfsprekend lijkt. Die vrijwilligers doen dat uit liefde voor de 
cultuur, uit besef van verantwoordelijkheid als burger of om iets zinvols te kunnen doen. 
Sommigen vele uren per week.  
Te veel taken van de gemeente over de heg van de vrijwilligers kieperen kan 
contraproductief werken. Vrijwilligers voelen het niet langer als vrijwillig en haken af. De 
kruik gaat te water tot hij barst.  
Als de gemeente partner is, medeverantwoordelijkheid neemt, de vrijwilligers even 
serieus neemt als de cultuur, in woord èn daad, dan zijn vrijwilligers te motiveren. 
 
Procedureel, enkele opmerkingen en suggesties: 
* gesprekspartner cultureel erfgoed  
Voor het roerend en immaterieel erfgoed is Vechtsnoer inderdaad de logische 
gesprekspartner; voor het cultuurlandschap en het roerend erfgoed is dat de 
Vechtplassencommissie. 
 
* Cultuurhistorische waardenkaart 

- In de jaren 2007/2008 is in opdracht van de provincie Utrecht gewerkt aan de 
‘Gebiedsvisie Vechtstreek: het buiten van de Randstad’. De Vechtstreek deed in dat 
kaden mee aan de Eo Weijers ontwerp-prijsvraag 2008. Te onderzoeken is in hoeverre 
elementen daarvan een plaats kunnen krijgen. 

- Eveneens te onderzoeken is, hoe de informatie –en achterliggende kennis – van 
Venster op de Vecht gebruikt kan worden. In www.vensteropdevecht.nl  wordt het 
cultuurlandschap van de Vechtstreek digitaal ontsloten langs de lijn van zowel de 
verschillende landschapstypen, als de tijdas. Daardoor worden de processen die geleid 
hebben tot het huidige landschap inzichtelijk.  
 

1 Grote MonumentenTest; Heemschut, jrg 90 no. 4, december 2013, G1 t/m 15 
                                                      

http://www.vensteropdevecht.nl/


 


