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Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 
Ter attentie van mevrouw Dr. G. Uslu 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
 
 
Onderwerp: reactie beleidsevaluatie Erfgoedwet 
   

 
Amsterdam, 28 oktober 2022 

 
 

Excellentie, geachte mevrouw Uslu, 

Aan het begin van dit jaar stuurden wij u, bij uw aanstelling, een brief waarin wij ons voorstellen en 

vijf wensen aan u meegaven wat betreft het toekomstige erfgoedbeleid. Vorige maand stuurde u 

naar de Kamer de resultaten van de beleidsevaluatie Erfgoedwet, waar ook wij van harte aan 

hebben meegewerkt.  

Met belangstelling hebben wij het rapport gelezen en wij hebben ook kennis genomen van het feit 

dat u met een beleidsreactie komt op dit rapport. Graag geven wij ook onze reactie op het rapport 

en wij spiegelen dit gelijk aan onze eerdere brief van dit jaar. In het rapport zien wij veel 

overeenkomsten met de punten waar wij eerder aandacht voor vroegen.  

Wij houden onze reactie graag kort en inhoudelijk. Er zijn veel punten in dit rapport die een reactie 

oproepen, maar deze brief richt zich op de punten van de beleidsevaluatie die aansluiten op de 

doelstelling van onze vereniging en ons werk in de praktijk: het behoud, de bescherming en 

instandhouding van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Nederland en van 

cultuurmonumenten in het bijzonder. Deze doelstelling, die in 1911 door burgers zo werd 

geformuleerd, is synoniem aan uw zorg voor de gebouwde omgeving met de zorgen over het 

cultuurlandschap, erfgoed in de leefomgeving en het mobiele erfgoed.  

Wij reageren in eerste instantie op de Erfgoedwet zelf en doen suggesties voor verbeteringen bij de 

uitvoering van de wet. Met name op dit terrein gaan wij graag met u het gesprek aan om hiervoor 

(beleids)ruimte en capaciteit vrij te maken binnen uw eigen dienst. 

De Erfgoedwet zelf 

Net als de onderzoekers van het rapport concluderen wij dat de Erfgoedwet in grote lijnen goed 

functioneert. De wet zelf biedt over het algemeen voldoende handvatten voor een goed 

erfgoedbeleid. Ook onderschrijven wij de uitdagingen die door de onderzoekers worden 

beschreven, zoals de druk op de gebouwde omgeving en de energietransitie. Wij zien geen grote 

hiaten in de wet zelf en we zijn van mening dat de Erfgoedwet zelf voldoende solide is om bij deze 
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uitdagingen in oplossingen te voorzien. Over die uitvoering hebben wij echter grotere zorgen, en 

daarbij voelen wij ons gesteund door de conclusies van het rapport. 

Actievere interpretatie  

Om erfgoed voor toekomstige generaties goed te kunnen borgen in de grote uitdagingen die op ons 

afkomen, zien wij dat over de volle breedte van het erfgoedveld actie nodig is. Daarbij is een 

andere, actievere, interpretatie van de Erfgoedwet nodig en wij hopen dat u dit belangrijke 

onderdeel van de evaluatie ook wilt meenemen in uw beleidsreactie.  

Borging via gemeenten 

In de beleidsevaluatie lezen wij wat wij in de praktijk ook merken: veel gemeenten hebben het 

erfgoedbeleid redelijk tot goed op orde, maar veel gemeenten ook niet. Dat 49 procent van de 

gemeenten aangeeft onvoldoende capaciteit te hebben op dit gebied, vinden wij uitermate 

zorgelijk. Dat 42 procent van de gemeenten niet toeziet op de instandhouding van monumenten is 

daarbij nog zorgelijker. Wij vragen ons af of de zorg voor al die belangrijke nationale monumenten 

wel goed is geborgd via de gemeenten. 

Wij vinden dat de principiële discussie gevoerd moet worden dat het Rijk zelf een meer actieve rol 

krijgt in de zorg voor rijksmonumenten, bij rijksbeschermde gezichten en in het werelderfgoed. 

Door het ontbreken van duidelijk gescheiden geldstromen en budgetten zien we wisselende inzet 

van gemeenten en provincies. De rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitsluitend als 

adviseur, al dan niet op afroep, zonder benutting van rechtsmiddelen tot bijsturen of ingrijpen, 

volstaat niet meer.  

Toezicht 

Wij zijn van mening dat, door de wijze van melden en toezichthouden middels het Interbestuurlijk 

Toezicht door de provincie, erfgoed wegvalt als onderwerp om op te kunnen acteren bij problemen 

binnen gemeenten. De provincies zijn in deze keten daarom nu niet de juiste instantie voor het 

toezicht op de gemeenten in dit beleidsveld. Een beeld dat ook door de beleidsevaluatie wordt 

onderschreven. Wij snappen deze beleidskeuze ook niet. Met de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft het Rijk twee zeer kundige diensten 

in huis die ons inzien een veel belangrijkere en betere rol kunnen vervullen in het toezicht op het 

stelsel. Daartoe moet deze laatste dient overigens wel worden uitgebreid, omdat er door 

samenvoeging van beleidsvelden nu teveel op FTE’s op erfgoedgebied bezuinigd is. 

Aanwijsbeleid 

In de brief die wij u februari stuurden, hebben wij gepleit voor een actiever en dynamischer beleid 

wat betreft de afvoer én aanwijzing van rijksmonumenten. Ook hierbij voelen wij ons gesteund 

door de beleidsevaluatie. U heeft met de bevoegdheid om nieuwe rijksmonumenten aan te wijzen 

een belangrijk middel in handen om belangrijke gebouwen, collecties en ensembles aan te wijzen 
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die een predicaat verdienen. Een wens die breed gedragen wordt in het erfgoedveld, zo lezen wij in 

het rapport ook terug.  

Het aantal rijksmonumenten neemt nu al tien jaar af. Het biedt ons inzien ruimte om deze 

nationale collectie aan te vullen. Dat daarbij erfgoed uit de Wederopbouwperiode en de moderne 

tijd na 1965 een grote rol speelt, is evident gezien de ondervertegenwoordiging in het 

monumentenbestand. Ook is het juist dit moderne erfgoed dat maximaal onder druk staat. Gezien 

de afkalving van tientallen rijksmonumenten per jaar, vragen wij ook om extra beleidsruimte te 

creëren om naast de huidige programma’s enkele tientallen monumenten extra per jaar te kunnen 

aanwijzen. Dit geldt wat ons betreft ook voor onontdekte of vergeten monumenten, die ook door 

medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf in het veld nog jaarlijks worden 

gesignaleerd. 

Interieurensembles 

Al jaren zien wij dat de verbondenheid tussen roerend en onroerend erfgoed onder druk staat, 

zeker bij de kwesties rondom religieus erfgoed waarbij collecties worden gescheiden van het dak 

waaronder zij horen. We spreken hier over interieurensembles: gebouwen waarbij het interieur 

inclusief roerende objecten van zo groot belang zijn dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn.  

De wet maakt aanwijzing van beschermde interieurensembles mogelijk. De bescherming daarvan is 

in de Erfgoedwet echter niet direct geregeld. De Erfgoedwet biedt wel mogelijkheden dat naast 

aanwijzing ook de bescherming geregeld kán worden. Dit zou betekenen dat naast de 

rijksbeschermde status van het monument losse voorwerpen als verzameling of collectie moeten 

worden beschermd. 

Tot onze spijt is er tot nu toe geen invulling gegeven aan die mogelijkheid, ondanks de noodzaak in 

een aantal gevallen (zoals bijvoorbeeld bij het interieurensemble van hotel-restaurant Spaander in 

Volendam, waar door een faillissement de schilderijencollectie uiteen dreigde te vallen). 

Wij vragen u meer inzet van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en betere samenwerking 

tussen uw Rijksdienst en de Commissie Collectie Nederland op dit vlak. 

Kerkenvisies 

Wij zijn blij te lezen dat het project Kerkenvisies op steun kan rekenen. Heemschut is een van de 

betrokken partijen geweest aan dit project en ook wij merken dat dit op veel plekken tot een 

nuttige dialoog heeft geleid. Wij blijven pleiten voor een aankoopfonds voor zeer unieke 

kerkgebouwen waarbij er geen mogelijkheden zijn tot herbestemming. Onderbrenging van 

roerende interieurbestanddelen als rijkscollectie is hierbij wenselijk. 
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Mobiel erfgoed 

Het rapport bespreekt ook de problemen rondom mobiel erfgoed. Een thema waar wij in onze 

eerdere brief aan u ook aandacht voor vroegen. Het mobiele erfgoed en de zorg daarvoor staat 

onder druk en we kunnen stellen dat een deel van de grote opgaven het mobiele erfgoed extra 

raken, zoals duurzaamheidseisen. Het rapport stipt de urgentie aan, wij onderschrijven die 

nogmaals. Wij hopen dat u werkt maakt van een goed perspectief voor de zorg van ons mobiele 

erfgoed, waarbij wij specifiek aandacht vragen voor de aanwijzing en bescherming van de meest 

unieke objecten uit deze brede erfgoedcategorie. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 

Beschermde dorps- en stadgezichten zijn een nuttig én belangrijk middel in de monumentenzorg en 

de ruimtelijke ordening. Dit blijkt wel uit het feit dat burgers en veel gemeenten waarde hechten 

aan dit instrument, ook al lijkt het beschermd gezicht krachtens de wet en ondersteuning vanuit de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nu te worden ‘uitgefaseerd’. Uit de ervaringen van de 

geselecteerde Wederopbouwgebieden blijkt dat gemeenten zelf niet in staat zijn de gewenste 

beschermingsafspraken vorm te geven en bestuurlijk na een aantal jaar weer zijn vergeten. Dit 

geldt ook voor beschermde stads- en dorpsgezichten, waar door het ontbreken van verplichte 

rijksadviezen aan de waarde van deze gezichten wordt ingeboet. Wij vragen u opnieuw en meer 

regie te nemen op dit aspect. 

Cultuurlandschappen 

Een onderbelicht punt in de beleidsevaluatie vinden wij de cultuurlandschappen en de zorg 

daarvoor. Terecht wordt gesteld dat het in beeld brengen van de landschappelijke kwaliteiten een 

opgave is voor de provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies, maar we lezen ook dat de 

bescherming en zorg voor het cultuurlandschap in bestemmingsplannen steeds verder afneemt. 

Mensen waarderen hun eigen omgeving en het landschap. Het borgen van die waarden zou 

concreter vormgegeven moeten worden. Wij nodigen u uit om hierover intensiever samen te 

werken met andere ministeries en het instrumentarium van het Beschermd Gezicht hierin te 

betrekken. 

Grote opgaven 

Meerstemmigheid, bodemdaling, energietransitie, stikstofcrisis, woningbouwopgaves, 

economische vernieuwing. Het zijn allemaal opgaven en uitdagingen die ons erfgoed op de een of 

andere manier raken. Sommigen bieden kansen, mits er goed wordt samengewerkt en het 

instrumentarium uit de Erfgoedwet adequaat en tijdig wordt ingezet.  

Zonder een meer actieve rol van u en meer beleidsruimte voor uw Rijksdienst is het niet 

vanzelfsprekend dat de schoonheid die onze omgeving nu kent en door iedereen zo wordt 

gewaardeerd ook behouden blijft.  
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Zichtbaarheid en overleg loont, maar juist waar er geen sprake is van absoluut meetbare waarden 

maar van vaak subjectievere kwaliteiten verdient Nederland een sterke Rijksoverheid op dit vlak. 

Zonder die inzet dreigt ons landschappelijk, gebouwd, daarmee verbonden roerend en mobiel 

erfgoed op lokaal niveau te verworden tot een speelbal tussen andere, financieel grotere, 

belangen. Erfgoed zal daar nooit als winnaar uitkomen.  

Wij sturen deze brief naar u en in afschrift naar de Kamerleden die de beleidsevaluatie beoordelen. 

Heemschut gaat, als grootste onafhankelijke erfgoedvereniging van Nederland, graag in gesprek 

met u, of met Kamerleden over bovengenoemde kwesties.  

Met vriendelijke groet, 

 

K. Loeff 

directeur  

 
 

 
 
 


