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Open brief aan de gemeenteraad van Wassenaar 
 
Vlak voor de raadsverkiezingen op 13 maart 2018 is de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024 
unaniem door de Gemeenteraad van Wassenaar vastgesteld. Hier is een uitgebreid 
participatietraject met de Wassenaarse inwoners en de stakeholders aan vooraf gegaan. 
 
 Er zijn mooie folders en youtube-promotiefilmpjes gemaakt. De overlegfase vooraf verliep vaak 
moeizaam door het inspreken bij raads- en commissievergaderingen door diverse 
erfgoedorganisaties en het overleg over ingediende  zienswijzen  
 
De Erfgoedvisie is ambitieus en vooruitstrevend. De visie wordt als voorbeeld genomen door 
andere gemeenten. Kortom: een product waar u als gemeenteraad trots op mag zijn. Een visie is 
echter nooit een doel op zich. Het is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Begin december 
zijn wij opgeschrikt door het bericht dat er bezuinigd moet worden op het fysieke domein. Er is 
voor gekozen om € 68.250,-- te besparen op Cultureel Erfgoed. In feite betekent dat alle items uit 
het uitvoeringsprogramma waar de woorden ‘we’, ‘samen’ en ‘gemeente’ staan niet uitgevoerd 
kunnen worden. Het gaat dan over 83 % van de voornemens uit het programma. Hoe B&W dan 
vol kan houden dat de Erfgoedvisie gewoon uitgevoerd wordt is ons een raadsel. Wat ons extra 
zorgen baart is dat Wassenaar de gemeente in Nederland is met de meeste groene monumenten 
binnen haar grenzen en dan de feitelijke bescherming daarvan geheel aan externen overlaat.  
 
Met deze besparing wordt het enerzijds onmogelijk om de ambities, die u nog dit jaar heeft 
vastgesteld, uit te voeren. Anderzijds is het de vraag of gemeente Wassenaar, als bevoegd gezag, 
haar wettelijke taken rondom cultureel erfgoed nog wel uit kan voeren na deze versobering. Als u 
besluit deze bezuiniging door te voeren, dan zullen de erfgoedverenigingen uw gemeente goed in 
de gaten houden en vragen stellen over de uitvoering van de erfgoedvisie. Terugkeer naar de 
moeizame relatie lijkt dan onafwendbaar. 
 
Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Wij vrezen voor teloorgang van de unieke 
kwaliteiten en het bijzondere karakter van Wassenaar als Landgoed aan Zee en het ontstaan van 
meer dossiers als Huize Ivicke. Wij vragen u met klem om dit voorgenomen besluit goed te 
overwegen. 
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