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Aan de Gemeenteraad van Schouwen Duiveland, 

Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 

         Middelburg, 10 febr. 2016. 

Geachte Raadsleden,  

De Provinciale Commissie Zeeland van de Erfgoedvereniging Heemschut heeft met 

verontrusting kennisgenomen van het door de Gemeenteraad van Schouwen 

Duiveland aangenomen amendement om een versnelling aan te brengen in het 

Collegeprogramma gericht op het afbouwen van het aantal gemeentelijke 

monumenten voor 2018, zonder de daarbij voorgeschreven cultuurhistorische 

waardebepaling. Met name de motivering van dit amendement is reden voor onze 

zorg. Het geeft  aanleiding alsnog te reageren omdat met deze motivering  naar 

onze mening het Publieke Belang niet wordt gediend.  

De door u gevolgde argumentatie luidt: “Voor pandeigenaren met een 

gemeentelijke monumentenstatus gelden geen voordelen maar alleen nadelen zoals 

het altijd verplicht aan moeten vragen van een omgevingsvergunning voor 

(ver)bouwen. Een uitzondering geldt voor gebouwen die in aanmerking kunnen 

komen voor een her-of nevenfunctie. Hiervoor bestaat namelijk nog een 

subsidieregeling” Wij willen onder uw aandacht brengen dat gemeentelijk beleid  

in elke afweging primair de publieke zaak heeft te dienen. Private belangen 

behoren niet het enige uitgangspunt te zijn. Het publieke belang dienen betekent het 

goed zorgen voor cultuurhistorische waarden en het gebruiken van gemeentelijke 

bevoegdheden daarvoor. De inzet van een instrument zoals het benoemen van  

gemeentelijke monumenten kan ons inziens  wel onderwerp van afweging en 



discussie zijn, maar dan moet een andere adequate vorm van bescherming, zoals 

verwoord in de omgevingswet, hiervoor in de plaats komen.  

Met een goede basis voor vergunningverlening bij (ver)bouwen of slopen van 

waardevolle cultuurhistorische bebouwing is niets mis. 

Wij verzoeken U daarom een en ander te heroverwegen. Een gemeentelijk beleid  

dat uitgaat van een cultuurhistorische waardebepaling van gebouwen en ensembles 

die de omgevingswet met ingang van 2018 voorschrijft zou de status van het 

gemeentelijk monument kunnen vervangen. Daarvoor dienen  kwaliteitsplannen 

met daarin aangegeven de cultuurhistorische waarde van gebouw of ensemble als 

dubbel bestemming, bijvoorbeeld op een schaal van 1-5.  

Als voorbeeld kunnen daarbij dienen de Structuurvisies Cultuurhistorie van de 

gemeentes Veere (zonder gemeentelijke monumenten) en Middelburg (met 

gemeentelijke monumenten).  

 

Graag vernemen wij uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

Drs. W. Heijbroek 

Voorzitter provinciale Commissie  

 Zeeland van Heemschut. 

  

 

 

 

         

 


