
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

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  
Vergadering gemeenteraad Stichtse Vecht dinsdag 25 februari 2014. 
 

  
 
Vechtplassencommissie en Vechtsnoer maken graag gebruik van de mogelijkheid in te 
spreken over de Kadernotitie Cultureel Erfgoed. 
 
De kadernotitie is in feite de opdrachtformulering van beleid voor –onroerend- cultureel 
erfgoed: de archeologie, het cultuurlandschap en de monumentale bebouwde omgeving. 
 
Wij hebben ons afgevraagd of alles er in staat, wie betrokken wordt en hoe dat beleid zal 
worden uitgewerkt. 
 
Vergeleken met de versie in de werksessie, is veel verbeterd, waarvoor hulde.  
Wanneer hetzelfde team wordt belast met de uitvoering, biedt dat vertrouwen. 
 
Maar we zijn er nog niet: twee onderwerpen gaan niet goed.  
 
Onderwerpen, die direct met elkaar te maken hebben:  
* monumentenzorg en  
* burgerparticipatie, de manier waarop u dat in praktijk brengt.  
Onderwerpen, waarvoor u Vechtplassencommissie en Vechtsnoer ziet als uw 
gesprekspartner, als vertegenwoordigers en kenners van het veld. 
Onderwerpen, die naar ons oordeel prioriteit hebben, behoren te hebben. 
Onderwerpen, die nog niet geregeld zijn. 
 
Monumentenzorg is niet geregeld in de nieuwe culturele infrastructuur en er voor de 
Werkgroep Monumenten van het Cultuurplatform Vechtstreek is nog geen plek. 
De gemeente moet nog afspraken maken van de Vechtplassencommissie hoe dat vorm en 
inhoud krijgt. 
 
Stichtse Vecht staat op plaats 10 van de Grote Monumentensteden - vòòr Amersfoort, 
Delft, Deventer en Breda. 
Stichtse Vecht pronkt met haar cultuurlandschap en haar monumenten. 
Stichtse Vecht zet het cultureel erfgoed in als troef in haar Toeristisch en Recreatief beleid 
(zonder afstemming overigens en aannemende dat erfgoed gratis is) 
 
Uit onderzoek van Heemschut onder alle 408 gemeenten (voor analyse, zie aanhangsel) 
blijkt dat het monumentenbeleid van de gemeente ver onder de maat is. 
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Enkele voorbeelden: 
 
Gangbaar is een personeelsbezetting van 1 fte/200 monumenten. Stichtse Vecht zou dus 
5 fte moeten hebben. Met 1,8 fte zitten we op 1/3e, 65% te laag.  
 
Hoe is een tekort van 65% op monumenten te verklaren, wanneer de gemeente over het 
geheel qua bezetting ca. 5% onder het landelijk gemiddelde zit? 
Wat betekent dat voor de mooie woorden over het belang van ons erfgoed? 
 
Ook hartverwarmende woorden voor het belang van burgerparticipatie, de waardevolle 
inbreng van kennis, de onmisbare oren en ogen in het veld. 
Maar ook dat maakt u niet waar.  
De praktijk is teleurstellend en frustrerend. 
 
Als u werkelijk ernst wilt maken met burgerparticipatie, heeft u nu de kans dat bij de 
Monumentencommissie in praktijk te brengen – en dat nu te besluiten! 
 
Voor de samenvoeging had iedere gemeente een goed functionerende commissie met 
betrokken burgerleden. 
Daar is niets van over: we hebben nu één burgerlid en lezen uit de krant wanneer een 
vergunning is afgegeven. 
 
Monumentenzorg is nu één groot zwart gat: we hebben geen idee wat er speelt. 
Omgekeerd, door geen burgers te betrekken verliest u niet alleen kennis, maar ook de zo 
belangrijke oren en ogen in het veld. 
Daarmee is het behoud van onze monumenten in het geding! 
 
Het argument dat de procedures te kort zijn om burgers te betrekken, gaat niet op, want 
in heel Nederland kan het wel! 
Dat Stichtse Vecht beweert het niet te kunnen, berust –helaas- op pure onwil. 
 
 
Voorzitter, leden van de Raad, u zult deze kadernotitie vaststellen. Op zich goed.  
 
Als u monumenten werkelijk belangrijk vindt en u burgerparticipatie serieus neemt, dan 
kunt u dat nu regelen. 
 
Ik heb twee vragen: 
 

1. besluit hier en nu om het College opdracht te geven  
a. burgers met gebiedskennis op te nemen in de monumentencommissie  
b. en het functioneren daarvan te verbeteren; 

 
2. zie er op toe dat het nieuwe collegeprogramma goede afspraken bevat over het 

cultureel erfgoed en over de monumentenzorg.  
In de bijlage treft u onze suggestie.  
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Monumenten en Stichtse Vecht 
 
Stavaza  
Stichtse Vecht staat op de 10e plaats van de Grote Monumenten gemeenten - vòòr Amersfoort, 
Delft, Deventer, Breda en ’s Hertogenbosch. 
Stichtse Vecht heeft 816 rijksmonumenten, 9 beschermde dorpsgezichten en 83 gemeentelijke 
monumenten. 
Stichtse Vecht scoort slecht in het onderzoek naar het monumentenbeleid van de 408 gemeenten 
door de Bond Heemschut1. 
Deze slechte beoordeling staat in schril contrast met de breed gedragen ambitie van de gemeente 
t.o.v. zijn cultureel erfgoed. 
 
Resultaten Stichtse Vecht: 

• Er is geen duidelijke contactpersoon/-loket voor het publiek 
• op de gemeentelijke website ontbreekt: 

o De volledige lijst met monumenten 
o Algemene Informatie over monumenten/-beleid 
o Informatie over rechten en plichten 

• De cultuur- en bouwhistorisch waardenkaarten ontbreken 
• Monumenten worden niet op perceelniveau in bestemmingsplannen opgenomen 
• Personeelsbezetting met ca. 35% ver onder de norm 1 fte/200 monumenten 
• Monumentencommissie werk de facto zonder burgerinbreng (gebieds-)kennis 
• Na de herindeling heeft geen harmonisatie plaatsgevonden 

 
Toelichting 
a) Personeelsbezetting 
Gangbaar is minimaal 1 fte per 200 rijksmonumenten.  
Met 816 rijksmonumenten, 9 beschermde dorpsgezichten en 83 gemeentelijke monumenten zou dat 
ca. 5 fte moeten zijn! 
Met de huidige bezetting van 1,8 fte zit SV dus rond de 35% 
 
b) Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (=Monumentencommissie) 
De wettelijk verplichte advisering, vergunningverlening en vooroverleg (preadvies) enz. wordt 
uitbesteed aan WelMon, een professionele organisatie die veel kleinere aanvragen zelf af kan.  
De kritiek spitst zich toe op ernstig tekort schietende informatieverstrekking, verslaglegging en 
communicatie en het niet betrekken van burgerleden met gebiedskennis. 
(N.B. het enige burgerlid heeft gedegen bouwkundige kennis). 
 
Punten voor Nieuwe collegeprogramma 2014 - 2018 
De gemeente zou de ambitie moeten hebben om aan het einde van de nieuwe periode ten minste 
twee, eigenlijk alle drie de ‘Heemschut-sterretjes’ te scoren. 
Om dat te bereiken zou de paragraaf ‘Monumenten’ in het Collegeprogramma 2014-2018 de 
volgende elementen moeten bevatten: 

•  Er is één coördinerend contactpersoon/-loket voor monumenten 
• De bezetting van de 'afdeling monumenten' is op peil gebracht 
• De beleidsnota cultureel erfgoed, met inbegrip van de cultuur- en bouwhistorische 

waardenkaarten, is afgerond en vastgesteld 
• De harmonisatie tussen de vrml. gemeenten is afgerond 
• Er is een lijst met potentieel nieuwe monumenten 
• de gemeentelijke website bevat: 

o een volledige lijst van monumenten, incl. de dorpsgezichten 
o relevante beleidsstukken, waaronder cultuur- en bouwhistorische waardenkaarten 
o alle rechten en plichten; eigenaren weten dat bij grote ingrepen cultuur- en 

bouwhistorisch onderzoek verplicht is 
• Commissie Ruimtelijke kwaliteit (Monumentencommissie) 

o Integrale advisering welstand en monumenten wordt uitbesteed bij Welmon 
o Burgerleden met kennis van geschiedenis, buitenplaatsen, cultuur- en agrarisch 

landschap/-erfgoed; goede informatieverstrekking en verslaglegging 
• Ruimtelijke ordening 

o Bestemmingsplannen doen op perceelniveau uitspraken over monumenten 
o Afspraken over aanpak herbestemming 

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