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Samenvatting discussieavond

Dat de meningen verdeeld zijn omtrent het te voeren gemeentelijk
monumentenbeleid werd duidelijk in de door de gemeente
georganiseerde discussieavond in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zowel voorals tegenstanders van een gemeentelijke monumentenlijst waren naar de
Batavier gekomen om hier hun standpunten met de aanwezige
raadsleden te delen. Aan de hand van acht stellingen konden zij aangeven
wat hun mening is over de gemeentelijke rol in monumentenbeleid. De
stellingen werden aan de hand van vier thema’s doorlopen, te weten:
belevenis van cultuurhistorie, verantwoordelijkheid, de gemeentelijke rol
en het aanwijzen van monumenten.

liefhebbers van cultuurhistorie geven aan dat zij liever recreëren in
dorpen en steden waar de cultuurhistorische waarde hoog is. ‘Als ik een
middag op de fiets stap, ga ik liever naar Moordrecht, dan naar een
nieuwbouwwijk in Zoetermeer’. Dit wordt ook als meerwaarde gezien
voor het gebied. Of dit financiële voordelen biedt voor de omgeving is
wellicht niet direct zichtbaar door die enkele aanwijzing, maar wordt in
zijn algemeenheid wel onderschreven in diverse onderzoeken.

Centraal in de discussie stond de vraag welke rol er voor de gemeente is
weggelegd bij het beschermen van cultuurhistorische waarden1, naast het
Rijksbeleid.

Een belangrijke constatering tijdens de avond was dat niet voor iedereen
duidelijk is wat de (financiële) voor -en nadelen van een monumentale
status precies zijn. Hier ligt een duidelijke opdracht voor de gemeente om
de betrokkenen goed te informeren over de (on)mogelijkheden. Uit het
aanwijzingsproces in de voormalige gemeente Zevenhuizen – Moerkapelle
blijkt dat een goede voorlichting zeer belangrijk is. Er blijkt namelijk een
groot verschil in draagvlak tussen personen bij wie de gemeente de
monumentenstatus er ‘zomaar’ op heeft gelegd en diegenen met wie dit
in goed overleg is gebeurd óf het monument reeds met die status hebben
aangekocht.

Gedurende de avond bleek dat er gemengde gevoelens heersen over het
gemeentelijk monumentenbeleid. Een ieder erkent de meerwaarde van
monumentale waarden2, maar wat dit inhoudt, is voor iedereen anders.
Zo worden ‘De Waag’ en het stadhuis in Gouda gezien als panden die
zeker beschermd moeten worden, maar is het voor sommige
monumenteigenaren onduidelijk waarom hen nu precies restricties
worden opgelegd. Hun eigendommen beschikken in hun optiek niet over
dergelijke monumentale waarden. Andere monumenteigenaren zijn wel
blij met de monumentale status en zien hier tevens het algemeen belang
van in. Als liefhebber restaureren en verbouwen zij hun pand met
instandhouding van de monumentale waarde voor het nageslacht. De

Een groot deel van de huidige monumenteigenaren ervaart het schrappen
van de gemeentelijke subsidie negatief. Ook geven zij aan dat het
aanvragen van subsidie voorheen té omslachtig geregeld was. Het gevoel
overheerst dat indien de gemeente zeggenschap wil hebben over de wijze
waarop iets aan een pand verspijkerd wordt, zij hier ook middelen
tegenover moet stellen. ‘Als de dakpannen die ik op mijn dak moet leggen
150 euro per vierkante meter duurder zijn dan vergelijkbare pannen, dan
verwacht ik hiervoor ook een bijdrage vanuit de gemeente’.
Daartegenover wordt door een andere monumenteigenaar opgemerkt
dat deze insteek niet begrepen wordt. Immers, wanneer de gemeente
kwaliteitseisen oplegt vanuit redelijke eisen van welstand of vanuit de
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ruimtelijke ordening wordt dit ook gewoon geaccepteerd. Waarom zou dit
anders moeten zijn voor de monumentenzorg? Hiermee wordt de
monumentenzorg gezien als een kwaliteitsaspect waarbij de gemeente
een beschermende rol heeft. De zaal concludeert wel dat het fijn zou zijn
dat wanneer er gesproken wordt over het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten, men tevens een eventuele nieuwe subsidieregeling bij de
discussie betrekt. Vanuit de monumentencommissie wordt nog de
toevoeging gedaan dat er bij de aanvragen voor een
omgevingsvergunning tot op heden vrijwel altijd een compromis bereikt
wordt tussen de wijze waarop de monumentale waarde beschermd blijft
en de wensen en financiële mogelijkheden van de aanvrager.
Monumentenzorg wordt gezien als een gezamenlijke opgave waarbij de
doelstelling moet zijn om monumentale waarden te conserveren voor het
nageslacht. De cultuurhistorie moet door volgende generaties nog kunnen
worden ervaren en niet alleen zichtbaar zijn in geschiedenisboeken. Er is
geen onderscheid mogelijk tussen locaties waar al dan niet gemeentelijke
monumenten zouden moeten worden aangewezen, omdat de
cultuurhistorische kenmerken van de locatie bepalend zijn voor (het
eventueel toekennen van) de monumentale waarde. Zo valt dus niet te
verdedigen dat gemeentelijke monumenten bijvoorbeeld alleen in de
dorpskern zouden moeten worden aangewezen.
Terugkomend op de centrale vraag over welke rol is weggelegd voor de
gemeente ten aanzien van de cultuurhistorische waarden, kan deze vraag
niet eenduidig door de zaal worden beantwoord. Omdat het een
gezamenlijke opgave is dient er samengewerkt te worden tussen de
diverse betrokkenen. Het is aan de raad om te bepalen hoe actief of
passief deze rol vanuit de gemeente wordt ingestoken. Goede
communicatie en voorlichting en het kweken van betrokkenheid zijn
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sleutelelementen voor het slagen hiervan. Het loslaten van een
gemeentelijke monumentenlijst wordt door sommige eigenaren en de
liefhebbers van cultuurhistorie als een groot gemis ervaren. Voor andere
(potentieel) eigenaren is het een ware bevrijding.
Wij hebben getracht hiermee een goede weergave te geven van de
discussie in zijn algemeenheid. In de bijlage vindt u per stelling de ter
sprake gekomen argumenten voor en tegen deze stelling. Wij willen een
ieder nogmaals bedanken voor zijn of haar betrokkenheid en inbreng.
M. Bosman

1

Cultuurhistorische waarde is het containerbegrip voor historische bouwkunde

(monumentale waarde), archeologische waarde en cultuurlandschap / historische
geografie. Bij cultuurhistorische waarde gaat het over de positieve waardering van sporen,
objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van
onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling.
2
Monumentale waarde is de waardering van een tekenend bouwwerk uit een bepaalde
periode dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige,
artisitieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele
waarde.

- Stellingen met argumenten voor en tegen -

Stelling 1 (belevenis van cultuurhistorie):

‘Ik kan zien dat er in Zevenhuizen / Moerkapelle meer
cultuurhistorische panden beschermd worden dan in Nieuwerkerk
aan den IJssel. De kernen van Zevenhuizen en Moerkapelle vind ik
dan ook ‘gezelliger’ dan de kern van Nieuwerkerk aan den IJssel.’

Argumenten voor de stelling:


Er zijn weinig argumenten voor deze stelling. Dit komt met name omdat de zaal moeite mee
heeft met de wijze waarop de stelling is geformuleerd.

Argumenten tegen de stelling:
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Er zijn meer elementen die zorgen voor een ‘gezellige’ dorpskern. Zo dient de gemeente rekening te houden met voldoende parkeergelegenheid.
Cultuurhistorie en gezelligheid staan niet direct met elkaar in verband.
In Moerkapelle is geen sprake meer van een dorpskern.
Nieuwerkerk aan den IJssel is historisch anders gegroeid dan bijvoorbeeld Zevenhuizen. Zowel vanuit de ’s Gravenweg als het Oude Dorp. In
Nieuwerkerk aan den IJssel is het winkelgebied tussen deze locaties komen te liggen, terwijl het winkelgebied in Zevenhuizen in de historische kern
is gesitueerd.

Stelling 2 (belevenis van cultuurhistorie):

‘Instandhouding van cultuurhistorische waarden biedt kansen op
het gebied van toerisme en recreatie en draagt daardoor bij aan
een betere lokale economie’

Argumenten voor de stelling:




Bij een fietstocht heeft men meer respect voor oude gebouwen. Karakteristieke panden moeten dan ook behouden blijven.
Recreëren doet men liever in een dorp als Moordrecht dan in een nieuwbouwwijk van Zoetermeer. Dit stimuleert de lokale economie.
In het boek ‘Eigen haard’ wordt verwezen naar diverse onderzoeken die de bijdrage van cultuurhistorische waarden aan de lokale economie meten.
Er blijkt een duidelijk positief verband tussen beide.

Argumenten tegen de stelling:





Men kan zich vinden in de stelling wanneer het gaat om Rijksmonumenten. Gemeentelijke monumenten hebben hiervoor geen toegevoegde
waarde.
De toeristische sector in Zuidplas is zeer beperkt.
Het aanwijzen van een enkel gemeentelijk monument heeft geen bijdrage aan een betere economie.
Cultuurhistorische waarden wil je in eerste instantie niet bewaren voor het stimuleren van de economie, maar voor het nageslacht.
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Stelling 3 (verantwoordelijkheid):

‘Ik zou nooit een gemeentelijk monument
kopen vanwege de vele restricties!’

Argumenten voor de stelling:




Zeker wanneer er geen financiële tegemoetkoming is
is,, zou ik geen gemeentelijk monument kopen. Er moet wel iets tegenover de restricties staan.
Ik heb nooit gewild dat mijn pand de monumentale status kreeg, hiervoor heb ik zelfs geprocedeerd tot de Raad van State, omdat dit veel
belemmeringen vormt ten aanzien van mogelijke verbouw of sloop.
De gemeente trekt een te grote broek aan door het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, terwijl zij geen middelen heeft om bij te dragen in
het onderhoud.

Argumenten tegen de stelling:





Er is een verschil tussen het aankopen van een monumentaal pand en het bezitten van een pand dat later als monument wordt aangewezen.
aangewezen Als je
het koopt ben je liefhebber en koester je de cultuurhistorische waarden.
De voormalige gemeente Zevenhuizen / Moerkapelle heeft door het aanwijzen van gemeentelijke monumenten ervoor gezorgd dat eigenaren in
aanmerking komen voor een gunstige restauratiehypotheek. Hiermee is het voor de eigenaren
eigenaren,, in goed overleg met de gemeente mogelijk
geworden om de afgeknotte molen aan de Rottedijk volledig te restaureren.
Uit het verleden blijkt dat de extra toets, uitgevoerd door de monumentencommissie, op één uitzondering na, nooit heeft geleid
gelei tot weerstand bij
de aanvrager. De aanvullende eisen worden aaltijd
ltijd in goed overleg besproken en vaak naar ieders tevredenheid wordt hierin een uitkomst gevonden.
Het gesprek met de monumentencommissie wordt vaak als positief ervaren, omdat hierbij kennis wordt opgedaan over eventuele alternatieven.
al

Aanvullend stelt de gespreksleider de vraag of de gemeente in staat zou moeten worden gesteld om het oude stationsgebouw van Nieuwerkerk aan den
IJssel (waar nu restaurant Cartoons in zit) te behoeden voor sloop. Bijna alle aanwezigen zijn het hier mee eens.
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Stelling 4 (verantwoordelijkheid):

‘Monumentenzorg is een particuliere
verantwoordelijkheid!’

Argumenten voor de stelling:


De gemeente is vaak zelf degene die haar cultuurhistorische waarden aantast.
Zo is ze zelf verantwoordelijk geweest voor het verdwijnen van het oude raadhuis in Zevenhuizen.

Argumenten tegen de stelling:







De gemeente heeft zorg te dragen dat cultuurhistorische waarden niet aangetast worden door in ieder geval de omgeving hier op in te richten. Dat
houdt onder andere in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de objecten niet kapot trillen door langskomend verkeer.
Gemeenten hebben wel degelijk een faciliterende rol, dit maakt het een gedeelde verantwoordelijkheid.
De gemeente zou moeten staan voor het behoud van cultuurhistorische waarden.
Het rijk stelt gemeenten verplicht tot een erfgoedverordening. Je zou de verschillende fasen van de geschiedenis moeten kunnen zien, maar dat kun
je in heel veel dorpen niet meer. Wat nu oud is, zou je moeten beschermen. De monumentenwacht controleert monumenten op bouwkundige
staat. Je kunt als gemeente de eigenaren daarin ondersteunen.
De bewoners zijn niet degenen die in staat zijn om cultuurhistorische waarden te beschermen.
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Stelling 5 (de gemeentelijke rol):

‘Zonder gemeentelijke subsidie wil ik ook niet dat de
gemeente voorwaarden stelt aan mijn gemeentelijke
monument’

Argumenten voor de stelling:





Men wil wel meebetalen, maar voor de meerkosten vanwege de monumentale status zou men graag zien dat de gemeente financiële middelen
beschikbaar stelt.
Je wordt gedwongen om onderhoud te plegen en hiervoor kosten te maken. De gemeente mag hier best iets aan bijdragen.
De procedure voor het aanvragen van subsidie heeft er in het verleden voor gezorgd dat sommige eigenaren meer geld kwijt waren dan wanneer
hier van zou worden afgezien. De procedure moet worden vereenvoudigd, zodat men eerder weet waar men aan toe is.
De gemeente lijkt de omgekeerde weg te bewandelen door eerst een besluit te nemen waarmee de subsidiemogelijkheid wordt stopgezet en
daarna pas een besluit te nemen over het al dan niet aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

Argumenten tegen de stelling:
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Er worden vanuit de gemeente diverse eisen gesteld als het gaat om redelijke eisen van welstand en een goede ruimtelijke ordening. Als op basis
hiervan aanpassingen moeten plaatsvinden, staat daar ook geen subsidie tegenover. Als de gemeente de cultuurhistorische waarden belangrijk
acht, kan zij dus ook aanvullende eisen stellen vanuit het algemeen belang, zonder hier direct financiële tegemoetkoming aan te koppelen.
Het hebben van een gemeentelijk monument zorgt ook voor een (financiële) meerwaarde.
De financiële meerwaarde zit hem met name in de gunstige restauratiehypotheek van het cultuurfonds en niet zozeer in de subsidie van de
gemeente.

Stelling 6 (de gemeentelijke rol):

‘Het rijk heeft al de echt belangrijke objecten
aangewezen. Hiervoor hoeven niet additioneel nog
eens op een lager niveau objecten worden
aangewezen’

Argumenten voor de stelling:


Van cultuurhistorische waarden zoals ‘De Waag’ en het stadhuis in Gouda is iedereen overtuigd dat dit waarden zijn die behouden zouden moeten
blijven. Voor diverse monumenteigenaren is het niet direct duidelijk wat de waarde van hun eigendom is en waarom dat beschermd dient te
worden, met alle gevolgen van dien.

Argumenten tegen de stelling:




Het rijk kan ook ten onrechte panden overslaan. De gemeente heeft hierin een corrigerende rol en dient afwegingen te maken op het eigen (lagere)
niveau.
Er zijn nog veel cultuurhistorische waarden, genoemd in het monumenten inventarisatie programma uit 1995, die door het rijk worden
overgeslagen. De gemeente is verplicht om te onderzoeken welke waarden zij wil behouden middels een erfgoedverordening.
Omdat er vanuit het rijk veel taken gedelegeerd worden, is de verwachting dat dit ook voor de bescherming van cultuurhistorische waarden gaat
gebeuren. Gemeente wordt dan sowieso probleemeigenaar, ook voor de objecten die nu op rijksniveau beschermd worden.
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Stelling 7 (aanwijzen van monumenten):

‘Gemeentelijke monumenten aanwijzen om de
belevingswaarde in de dorpskernen te vergroten is
zinvol, maar op het platteland is dit niet relevant’

Argumenten voor de stelling:


Er worden geen argumenten voor deze stelling aangedragen

Argumenten tegen de stelling:
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Ook op het platteland zijn er cultuurhistorische waarden te vinden. Deze zijn locatiespecifiek en niet gebonden aan de dorpskern. Zo hebben
bijvoorbeeld de molens aan de Rottedijk geholpen bij het droogmalen van polder de Wilde Veenen Het in stand houden van een stukje (lokale)
geschiedenis is minstens zo belangrijk op het platteland.

Stelling 8 (aanwijzen van monumenten):

‘Harmonisatie betekent voor mij dat de situatie in
Zevenhuizen-Moerkapelle als uitgangspunt dient’

Argumenten voor de stelling:


Er zijn weinig voorstanders voor deze stelling, omdat veel aanwezigen onderkennen dat het proces om te komen tot een gemeentelijke
monumentenlijst in de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle destijds niet zorgvuldig is verlopen.

Argumenten tegen de stelling:




Ondanks dat er meerwaarde gezien wordt in cultuurhistorische waarde, zal het proces om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst beter
moeten verlopen dan in Zevenhuizen-Moerkapelle. Dit houdt in dat er beter overlegd moet worden met eigenaren wanneer men overweegt het
pand de status van gemeentelijk monument te geven. Het gaat er hierbij om hoe de gemeente invulling geeft aan deze voorlichtende rol. Immers
een groot gedeelte van de eigenaren is trots op zijn eigendom wanneer het de monumentale status krijgt.
Er mag nog strenger gekeken worden naar welke cultuurhistorische waarden een pand precies heeft. Sommige deelnemers begrijpen niet dat er
meerdere gelijksoortige panden in één straat allen als gemeentelijk monument worden bestempeld. Één hiervan zou genoeg moeten zijn.
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