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ONDERWERP 

Aanvulling gemeentelijke monumentenlijst 

 
 

Geachte leden van de Raad, 

 

In november 2012 hebt u de nota ‘Erfgoed 21’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de 

gemeentelijke monumentenlijst zal worden aangevuld met een twaalftal naoorlogse panden 

conform een advies van het Oversticht uit 2008. 

 

Wij hebben aan de betrokken eigenaren ons voornemen tot aanwijzen kenbaar gemaakt en zij 

hebben daarop vrijwel allemaal zienswijzen ingediend. Daarbij bleek  waardering voor het feit 

dat de gemeente serieus werk maakt van het behoud  van erfgoed. Maar daarnaast is men 

vrijwel unaniem van oordeel dat het onrechtvaardig is dat de lasten daarvan terechtkomen op 

de schouders van individuele eigenaren. Zij draaien op voor de extra kosten van materiaal, 

plankosten en leges die de monumentenstatus met zich meebrengt. En zij vinden het niet 

rechtvaardig dat daar geen financiële compensatie tegenover staat in de vorm van een 

onderhoudssubsidie. Verder hebben zij het gevoel beperkt te worden in het gebruik van hun 

eigendom. Bovendien zijn zij bang dat die beperkingen zich ook vertalen in een verminderde 

opbrengst bij verkoop van het pand als daar niet bij kan worden aangegeven dat er subsidie 

beschikbaar is. 

Wij kunnen ons vinden in de argumenten die de eigenaren aanvoeren. En wij constateren 

tegelijkertijd dat de huidige budgetten geen ruimte bieden om een dergelijke subsidie (opnieuw) 

in te stellen. 
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Daarom zijn wij van plan om deze panden niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een 

voorgenomen besluit met die strekking treft u hierbij aan. Wij vernemen graag uw zienswijze op 

dit voorgenomen besluit. 

 

Hoogachtend,  

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de Secretaris, de Burgemeester, 

 

 

 

(M.J.M. Meijs) (P.E.J. den Oudsten) 

 

 

 

 

Bijlagen 

- Voorgenomen besluit 

- Samenvatting zienswijzen 

- Redengevende omschrijvingen  


