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Amsterdam, 9 augustus 2021 
Geachte mevrouw Hamer, 
 
Onze vereniging zet zich als particuliere organisatie sinds 1911 in voor het behoud en de 
bescherming van cultureel erfgoed in Nederland. Hoewel de erfgoedzorg over het algemeen goed 
is geregeld in ons land, hebben wij toch een aantal zorgen. Deze zijn gebaseerd op een aantal 
constateringen en wij vragen u deze mee te nemen in de gesprekken met de opstellers van het 
concept-regeerakkoord. 
 
Erfgoed vormt een vitaal onderdeel van onze leefomgeving. Het is van belang voor onze identiteit, 
de herkenbaarheid van Nederland, de economie, maar ook van de eigen stad, streek, regio of 
wijk. De erfgoedzorg voor Rijksmonumenten is belegd bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Zij doen goed werk, dat gecontinueerd moet worden, maar wij vragen u specifiek een 
aanpassing in het beleid. 
 
De huidige monumentenlijst is statisch: van de ruim 61.000 monumenten werden er vorig jaar 
een kleine 50 uitgeschreven. Er komen echter geen monumenten bij. Ondanks dat wij constateren 
dat er bijzondere panden worden ontdekt, ook uit de periode tot 1850, zit de lijst ‘op slot’. 
Aanwijzen geschiedt slechts in programma’s. Het programma voor de aanwijzing van erfgoed uit 
de periode van na 1965 is echter nog niet gestart. 
 
In 2019 werd door Alexander Pechtold vanuit de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht: “van 
terughoudend naar betrokken.” Dit advies betrof de roerende collectie erfgoederen. In analogie 
van dit rapport zou naar onze mening de Rijksmonumentenlijst de komende kabinetsperiode 
meer moeten meebewegen: panden die nu evident waardevol zijn, dienen ook in eenzelfde jaar 
als de voordracht te worden beschermd. Objecten waar de waarde echt verdwenen is, dienen 
sneller te worden afgevoerd. Wij pleiten voor een duidelijke opdracht vanuit de Minister van 
Cultuur richting de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Ten tweede constateren wij dat de Omgevingswet voor burgers een groot probleem gaat vormen. 
Los van de digitale infrastructuur die moeizaam op orde lijkt te komen, veranderen de rollen. 
Burgers kunnen ‘participeren’ maar de formele momenten waarop dit kan worden fluïde.  
 
Dat maakt dat het voor burgers steeds lastiger wordt om ruimtelijke ordeningsprocessen te 
volgen en ook daadwerkelijk een inbreng te leveren.  De wet leidt er toe dat het, mede omdat we 
zien dat grote ontwikkelaars en ondernemers eerder en beter initiatieven kunnen neerleggen bij 
de colleges van B&W, er voor de burger slechts een marginale inbreng rest.  
 
In de nu vastgestelde Omgevingsvisies zien we dat de huidige kwaliteiten van de fysieke 
leefomgeving vaak onvoldoende worden beschreven en geborgd. Hierdoor zal in de toekomstige 
ontwikkeling van Nederland het erfgoed en de inbreng van de burger rond ruimtelijke 
ordeningsprocessen verder op afstand komen, terwijl u als regering juist die betrokkenheid wil 
bevorderen. Wij pleiten voor uitstel van de Omgevingswet en onderzoek naar de wijze waarop 
burgers zelf in staat zijn deze omslag te maken, en wat er voor nodig is hen hier beter in te 
begeleiden. 
 
Ten derde zien we dat er sprake is van een probleem tussen uw uitvoeringsorganisaties, als het 
gaat om het beheer, de instandhouding, dan wel de afstoting van objecten in rijksbezit. Bij deze 
trajecten rond afstoting zien we een minimale inbreng van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Wij pleiten voor een formele en sterkere stem voor de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voorafgaand aan trajecten rond afstoting van objecten van rijksbezit, ook bij niet 
beschermde maar wel waardevolle objecten. 
 
Bovenstaande signaleren we bijvoorbeeld bij procedures rond rijkskantoren waar zich 
monumentale kunst in bevindt, bij militair erfgoed (zoals de bunker in Wassenaar), maar ook bij 
de voorgenomen sloop van het voormalige kantoor van Ten Cate in Almelo ten behoeve van 
nieuwbouw. Formeel is het pand niet beschermd als monument, maar het Rijksvastgoedbedrijf 
negeert hier een door haar zelf opgestelde waardenstelling waarin het belang van dit pand 
overduidelijk is vastgesteld. Bij ander gebouwen wordt monumentale kunst mee verkocht zonder 
waardenstelling of borging richting derden.  
 
En dan is er de kwestie rond fort Crevecoeur in Den Bosch, waar defensie en het 
Rijksvastgoedbedrijf elkaar in de houdgreep houden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
geen rol lijkt te hebben. Hier dient onderhoud te worden uitgevoerd om dit rijksmonument in 
stand te houden, de gemeente heeft alle opties in Den Haag geprobeerd maar staat met de rug 
tegen de muur.  
 
Kortom: wij pleiten voor een “intendant” met meer bevoegdheden richting Rijk en derden met 
betrekking tot cultureel erfgoed. Dit kan in de vorm van een toegevoegd Rijksbouwmeester voor 
het Cultureel Erfgoed, zoals in vorige kabinetsperioden het geval was. 
 
Een laatste cri de coeur betreft de voorgenomen plannen rond Paleis Soestdijk. Hoewel het 
huidige demissionaire kabinet van mening is dat er rond de afstoting van Soestdijk niets is 
misgegaan, zien we dat nu de planvorming richting gemeenten is geschoven burgers zich meer en 
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meer verzetten tegen deze plannen. Een overheid die haar belangrijkste erfgoed verkoopt aan 
een ontwikkelaar, die uit de opbrengst van bouwen in een bos geld genereert om een van 
Nederlands belangrijkste paleizen te restaureren. Dat vinden wij een culturele wandaad.  
 
Wij vragen u in het Regeerakkoord krachtig stelling te nemen tegen dit afstotingsbeleid en het 
over de schutting gooien van de problematiek rond het verdienmodel, waarbij lagere overheden 
moeten beslissen over het bouwen in en bij natuurgebieden om restauratie mogelijk te maken. 
Dit terwijl er inmiddels voldoende particulier geld in ons land beschikbaar is om via filantropie 
erfgoed te behouden. Het rapport: “van terughoudend naar betrokken” wat wij eerder in ons 
schrijven aanhaalden, is hier ook inhoudelijk valide. Een nieuwe Minister van Ruimtelijke 
Ordening zou zich met name op die problematiek dienen te richten. 

 
Samengevat vragen wij u dus een aantal zaken op te nemen in het Regeerakkoord: 
 
- Een ruimer aanwijzingsbeleid voor erfgoed op rijksniveau, met de daarbij behorende 

menskracht en middelen; 
- Onderzoek naar wat burgers aan kunnen met betrekking tot participatie en alle 

veranderingen die op komst zijn bij de invoering nieuwe Omgevingswet; 
- Het opnieuw instellen van de functie van Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed; 
- Een betere samenwerking tussen Rijksoverheidsorganisaties op het gebied van 

erfgoedbehoud, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, met een nadrukkelijk grotere rol en 
bevoegdheid voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

- Stellingname tegen het ‘over de schutting gooien’ van ruimtelijke ordeningsproblematiek, 
zoals bij Soestdijk. Dit pleit mede voor een nieuwe Minister van ruimtelijke Ordening.  

 
In de verwachting dat u bovenstaande aanbevelingen zal inbrengen en tot nadere toelichting 
bereid, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Karel Loeff 
Directeur  

 
 
 
 
 
 

 


