69ste vergadering

Dinsdag 19 april 1988
Aanvang 14.00 uur

V o o r z i t t e r : Eversdijk
Tegenwoordig zijn 126 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Van Amelsvoort,
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De
Beer, Beinema, J.H. van den Berg,
J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein, Borgman, Braams, Van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum,
De Cloe, Doelman-Pel, Duyn, Eisma,
Engwirda, Van Erp, Van Es, Esselink,
Eversdijk, Feenstra, Franssen,
Frinking, Gerritse, De Grave,
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger,
Hageman, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Hermans,
Hermes, De Hoop Scheffer, Hummel,
Huys, Jabaaij, Janmaat-Abee,
Joekes, Kamp, Keja, Koetje, Kohnstamm, Kok, De Kok, Kombrink,
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, De Leeuw, Van Leijenhorst,
Leijnse, Lilipaly, Linschoten, Meijer,
M e l k e . , Van Mierlo, Moor, Moret-de
Jong, Van Muiden, Müller-van Ast,
Netelenbos, Niessen, Nijland, Van
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten,
Van Otterloo, Paulis, De Pree, Pronk,
Reitsma, Van Rey, Rienks, Van
Rijn-Vellekoop, Roethof, Roosen-van
Pelt, Van der Sanden, Schaefer,
Schartman, Scherpenhuizen,
Schutte, Smits, Soutendijk-van
Appeldoorn, Spieker, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal, E G . Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommei, Van Traa,
Tuinstra, Ter Veld, Te Veldhuis,
Vermeend, Verspaget, De Visser,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auerbach, B. de Vries,
K G . de Vries, Weijers, Weisglas,
Wiebenga, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens en Worrell,

Tweede Kamer

en de heren Brinkman, ministervan
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
en De Graaf, staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

D
De V o o r z i t t e r : Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Knol en Groenman, wegens ziekte,
de hele week;
Van Gelder, Herfkens, TegelaarBoonacker, Hennekam, Van Nieuwenhoven, Rempt-Halmmans de
Jongh en Dolman, wegens verblijf
buitenslands, de hele week;
Wallage en Stemerdink, wegens
verblijf buitenslands, ook morgen;
Mateman, wegens bezigheden
elders, de hele week;
Jorritsma-Lebbink, Veldhoen en
Frissen, wegens bezigheden elders.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De V o o r z i t t e r : De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

a. de vaste commissie voor Justitie:
- het voorstel van rijkswet Wijziging
van bepalingen van de Schepenwet
(Stb. 1909, 219) der Marine-scheepsongevallenwet (Stb. 1928, 69), de
Zee- en luchtvaartverzekeringswet
1939 (Stb. 637), de Rijkswet
Vaarplicht (Stb. 1972, 415) en de
Rijkswet Noodvoorzieningen
scheepvaart (Stb. 1972, 416) in
verband met de invoering van Boek 8
van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek (20522, R1350);
b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Brandweerwet 1985 ( 2 0 5 1 4 ) ;
c. de vaste commissie voor het
Wetenschapsbeleid:
- de notitie Internationalisering van
Onderwijs en Onderzoek ( 2 0 2 1 7 ,
nrs. 2 en 3);
d. de bijzondere commissie 2 0 0 6 5 :
• het wetsvoorstel Algemene wet
gelijke behandeling (20501).
Ik stel voor, wetsvoorstel 2 0 2 2 6
(wijziging van hoofdstuk XVI van de
rijksbegroting voor 1987 naar
aanleiding van de Voorjaarsnota) tot
nader order van de agenda af te
voeren.
Op verzoek van de fracties van het
CDA en de PvdA stel ik voor, de
stemmingen over de UCV-moties
Herijking Regionaal Beleid (20390)
tot nader order van de agenda af te
voeren.

De V o o r z i t t e r : Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
de behandeling ervan toe te voegen
aan de agenda van volgende week:
• het wetsvoorstel Regels betreffende melding van buitenlandse
boycotmaatregelen (Wet melding
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Voorzitter
buitenlandse boycotmaatregelen
1988) (20458), indien de voorbereiding zal zijn voltooid;
• de brief van de commissie voor de
Rijksuitgaven over het bereikbaarheidsplan Randstad (20389, nr. 14).
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het
debat over het nieuwe paspoort, dat
voorzien is voor morgenmiddag, van
de agenda af te voeren. Mij heeft het
bericht bereikt, dat de brief van de
regering de Kamer niet eerder zal
bereiken dan in de loop van morgenmiddag, ik stel voor, dat debat zo
mogelijk aanstaande dinsdag te
houden. Ik zal de Kamer hierover aan
het eind van de week een nader
voorstel doen.
De heer D e Visser (PvdA): Voorzitter! Ik was er alweer bang voor! Ik
heb nog één vraag. De regering heeft
ons een brief gestuurd onder stuk
20200-V, nr. 107 waarin zij zegt: De
regering is bereid om haar conclusies
naar aanleiding van de uitkomst van
het onderzoek van de CRI en de
Koninklijke Marechaussee met de
Kamer te bespreken alvorens haar
besluit tot uitvoering te brengen,
voor zover daartoe de gelegenheid
wordt geboden, rekening houdend
met de waarschuwingstijd van 2
weken, welke de regering aan de
provincies en de gemeenten heeft
toegezegd. Aangezien de regering
aan deze toezegging uitdrukkelijk
wenst vast te houden, zal het overleg
met de Kamer, na het beschikbaar
komen op 18 april van het CRI/KM
onderzoeksresultaat, uiterlijk op 20
april 1988 dienen plaats te vinden.
Ik wil even vastleggen — want men
weet maar nooit — dat de regering
intussen geen onomkeerbare
maatregelen op dit gebied mag
nemen, zodat wij nog met de
regering kunnen discussiëren over de
resultaten van het CRI-rapport
voordat er onherstelbare dingen
gebeuren.
De Voorzitter: Ik zal de regering
overbrengen dat de Kamer ervan
uitgaat, dat geen onomkeerbare
beslissingen worden genomen dan
nadat wij hier het debat hebben
gevoerd.
Overeenkomstig het voorstel van de
Voorzitter wordt besloten.
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De Voorzitter: Het woord is aan de
heer Kohnstamm.
De heer K o h n s t a m m (D66):
Voorzitter! Afgelopen vrijdag heeft
het kabinet besloten, oud-staatssecretaris Brokx voor te dragen voor de
benoeming tot burgemeester van
Tilburg. Bij mijn fractie leven over de
procedure die tot dit besluit heeft
geleid een aantal vragen. Het ziet
ernaar uit, dat de procedure, althans
qua tempo, gevoerd is in afwijking
van wat gebruikelijk is bij dit soort
benoemingen. Mijn fractie verneemt
onder andere graag wat daarvan de
achtergronden zijn geweest.
Verder wenst mijn fractie een
verklaring van de minister-president
over de wijze, waarop hij de beslissing van het kabinet heeft toegelicht,
met name toen hij antwoordde op de
kennelijk gestelde vraag of de heer
Brokx voorkwam in het advies van de
vertrouwenscommissie van Tilburg.
Voorzitter! Ik zou de Kamer via u
toestemming willen vragen, de
minister-president en de minister van
Binnenlandse Zaken over deze
aangelegenheid te mogen interpelleren, zo mogelijk nog deze week. Ik
voeg nadrukkelijk hieraan toe dat het
niet mijn bedoeling is, de interpellatie
te richten op de persoon van de heer
Brokx of op de beslissing als zodanig.
Die beslissing is onomkeerbaar. Het
kabinet heeft een beslissing genomen en de Kamer mag daarin niet
treden. Wel mag de Kamer spreken
over de procedure die tot bedoelde
beslissing geleid heeft.
De Voorzitter: Ik stel voor, de
interpellatie toe te staan en haar te
houden in de vergadering van
aanstaande donderdag, bij de
aanvang van de vergadering.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de
spreektijd hierbij als volgt vast te
stellen:
voor de interpellant in eerste termijn
op 5 minuten; voor de interpellant in
tweede termijn en eventueel
tussenkomende sprekers op 5
minuten.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Het woord is aan de
heer Ter Beek.
De heer Ter B e e k (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het is alweer meer dan
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twee maanden geleden dat de Kamer
in commissieverband met de
regering van gedachten heeft
gewisseld over de situatie in de door
Israël bezette gebieden. Wij achten
het, gelet op het doorgaan van de
gewelddadigheden, van het grootste
belang dat de Kamer op korte termijn
opnieuw met de regering spreekt
over deze betreurenswaardige
ontwikkelingen. Wij zouden daarom
graag zeer spoedig een brief van de
regering ontvangen met daarin haar
oordeel over de huidige situatie en
haar opvattingen over mogelijkheden
om druk uit te oefenen op Israël. In
dit verband wijs ik erop, dat begin
volgende week een bijeenkomst
plaatsvindt van de algemene raad
van de EG. Kortom, wij zouden graag
op zeer korte termijn een brief van de
regering ontvangen, zodat wij dan in
de gelegenheid zijn met de regering
erover te spreken.
De Voorzitter: Ik zal het verzoek van
de heer Ter Beek overbrengen.
Het woord is aan de heer Van Traa.
De heer V a n Traa (PvdA): Voorzitter!
In de Perzische Golf zijn de afgelopen
48 uur de spanningen hevig toegenomen. U weet dat wij daar min of
meer direct bij betrokken zijn, door
de aanwezigheid van Nederlandse
oorlogsschepen in dat gebied. De
minister van Defensie heeft gisteravond op de televisie bekend gemaakt, dat vandaag de West-Europese Unie, die in Den Haag in vergadering bijeen is, een standpunt
daarover zal innemen.
Wij willen graag dat dit standpunt
zo snel mogelijk aan de Kamer wordt
overgebracht. Voorts zouden wij
graag van de regering vernemen, of
zij door de Verenigde Staten is
ingelicht over de maatregel die de
Verenigde Staten genomen heeft.
Wil de regering de Kamer zo spoedig
mogelijk inlichten over de gedragslijn
die haar voor ogen staat wat betreft
ten eerste de aanwezigheid van
Nederlandse schepen in dat gebied
en ten tweede wat zij verder van plan
is te doen, in samenwerking met de
andere Europese landen, indien dat
niet mocht blijken uit het communiqué van de West-Europese Unie? Wij
vragen dus, vanzelfsprekend, het
communiqué van de West-Europese
Unie zo gauw mogelijk te mogen
ontvangen, alsook een brief van de
regering, vandaag of morgen, waarin
de verdere beleidslijn aan de Kamer
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wordt uitgelegd, zodat wij eventueel
deze week nog kunnen beslissen of
wij verder overleg met de regering
noodzakelijk achten.
De V o o r z i t t e r : Ik zal het verzoek aan
de regering overbrengen.
Op verzoek van de fracties van het
CDA en de VVD stel ik voor, de
stemmingen over wetsvoorstel
19810 een week uit te stellen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
W i j z i g i n g v a n de W a t e r s t a a t s w e t
1 9 0 0 ( S t b . 176) in verband m e t
h e t in b e h e e r of o n d e r h o u d
brengen van waterstaatswerken
van h e t Rijk bij a n d e r e n , dan w e l
van a n d e r e n bij het Rijk (19639)
en over:
• de motie-Biesheuvel c.s. over het
betalen van een vergoeding bij de
overdracht van een aantal natte
waterstaatswerken (19639, nr.9);
- de motie-Biesheuvel c.s. over
overleg met de lagere overheden
over het betalen van een vergoeding
bij de overdracht van waterstaatswerken (19639, nr. 10).

deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spieker
(20006, nr. 12).

In stemming komt de motie-Biesheuvel c.s. (19639, nr. 10).

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat
deze motie is verworpen met
dezelfde stemverhouding als de
vorige.

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat
deze motie eveneens met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
N a d e r e w i j z i g i n g v a n de W e t
werkloosheidsvoorziening
(voorzieningen tot behoud,
herstel of b e v o r d e r i n g v a n de
a r b e i d s g e s c h i k t h e i d m e t h e t oog
op de intreding of h e r i n t r e d i n g in
h e t a r b e i d s l e v e n ) ( 2 0 0 0 6 ) en
over:
- de motie-Nijhuis over invulling van
de in de N W W gereserveerde
artikelen (20006, nr. 10);
• de motie-Spieker over verhoging
van het budget ( 2 0 0 0 6 , nr. 11);
- de motie-Spieker over een systeem
van objectsubsidies ( 2 0 0 0 6 , nr. 12).
(Zie vergadering van 13 april 1988.)
De Voorzitter: Op verzoek van de
fractie van de VVD stel ik voor, eerst
de motie-Nijhuis ( 2 0 0 0 6 , nr. 10) in
stemming te brengen.

(Zie vergadering van 22 respectievelijk 3 maart 1988.)

Daartoe wordt besloten.

De artikelen I t / m VII worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijhuis
(20006, nr. 10).

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Rienks tot invoeging
van een artikel VIII (stuk nr. 12).

De Voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV tegen
dit gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Biesheuvel c.s. (19639, nr. 9).

De artikelen I t / m III en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Spieker
(20006, nr. 11).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de PPR en de PSP
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat
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Stemmingen

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen.
Werkloosheidsvoorziening
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Voorzitter! De CDA-fractie heeft voor
de motie-Nijhuis (stuk nr. 10)
gestemd, onder de aantekening dat
zij het eens is met de intentie van de
motie, maar dat zij zich wel afvraagt
of de termijn die in het dictum is
aangegeven, niet te kort is.
Wij hebben tegen de motie-Spieker (stuk nr. 11) gestemd, omdat wij
vinden dat het op dit moment een
overbodige motie is. De staatssecretaris heeft tijdens het debat toegezegd dat op het moment dat er extra
gelden nodig zijn, hij bereid is o m te
bekijken welke mogelijkheden hij
heeft.
Waterstaatswet
De heer Te V e l d h u i s (VVD):
Voorzitter! De VVD-fractie heeft voor
de motie-Biesheuvel (stuk nr. 10)
kunnen stemmen, omdat de heer
Biesheuvel in een interruptiedebat
over dit onderwerp uitdrukkelijk heeft
verklaard dat het niet de bedoeling is
dat de minister van Verkeer en
Waterstaat bij elke overdracht de
onderhandelingen met een open
portemonnee in moet gaan. Afhankelijk van de onderhandelingen kan een
overdracht dus ook zonder betaling
van de vergoeding plaatsvinden,
aldus de uitleg van de heer Biesheuvel. In deze nuancering van de
letterlijke tekst van de motie kan de
VVD-fractie zich wel vinden. Immers,
de minister w o r d t dan niet op
voorhand met gebonden handen op
pad gestuurd. Mede om deze reden
acht de VVD-fractie het amendement-Rienks (stuk nr. 12) onnodig
en overbodig. Daarom heeft zij tegen
dit amendement gestemd. De
minister van Verkeer en Waterstaat
heeft bovendien tamelijk harde
toezeggingen aan de Kamer gedaan,
die nog eens zijn bevestigd in de
brief van 7 april 1 988 van de
minister. Verder zou een stem voor
dit amendement betekenen dat alle
huidige 20 a 3 0 overdrachtzaken die
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De heer V a n der Vlies (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! Het is
ongeveer 27 jaar geleden dat deze
Kamer de behandeling voltooide van
het wetsontwerp Voorzieningen in
het belang van het behoud van
monumenten van geschiedenis en
kunst. Aan die plenaire behandeling
op 29 en 3 0 november 1960 was een
ongeveer vijfjarige procedure bij de
vaste commissie voor Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen
voorafgegaan. Vergelijken wij dit met
de schriftelijke voorbereiding van het
onderhavige wetsvoorstel tot
vervanging van de Monumentenwet,
dan kan met genoegen worden
vastgesteld dat hiermee een
aanmerkelijk kortere tijd gemoeid is
geweest, namelijk ongeveer 14

Ik laat hierbij niet onvermeld dat
wij het gewaardeerd hebben dat de
nota naar aanleiding van het
eindverslag binnen een week na de
vaststelling van het eindverslag
beschikbaar was. Dezelfde waardering geldt voor de nota's van
wijziging die wij ontvingen en waaruit
een coöperatieve houding van de
regering blijkt ten opzichte van
datgene wat in de Kamer breed bleek
te leven. Gaandeweg ontstond meer
eenheid van opvatting, in het veld
van de monumentenrestauratie, in de
Kamer en in het verkeer tussen
Kamer en ministers.
Monumenten hebben alles te
maken met het verleden. Ik maak dan
ook van deze gelegenheid gebruik
om een korte beschouwing te geven

over de wijze waarop men in de loop
van de geschiedenis met monumenten omging. Het blijkt dat men in de
oudheid al inzag dat monumenten
voor het nageslacht bewaard
moesten worden. Heel veel later
werd door een kardinaal een edict
opgesteld dat in 61 artikelen de
monumentenbescherming regelde.
Dit edict kan als voorloper worden
beschouwd van latere, wettelijke
regelingen.
In Nederland is de systematische
zorg voor monumenten nog niet zo
oud. Wel kan gesteld worden dat er
aan het einde van de vorige eeuw
personen waren met duidelijke
denkbeelden over de zorg voor
monumenten. Ik denk hierbij vooral
aan Victor de Stuers, die bekend is
geworden door zijn artikel "Holland
op zijn smalst" in De Gids van 1873.
Dit artikel bracht een ommekeer
teweeg in de overheidszorg voor
monumenten. In 1874 werd een
college van rijksadviseurs voor de
monumenten van geschiedenis en
kunst in het leven geroepen. Bij het
departement van Binnenlandse Zaken
ressorteerde vanaf 1 875 de monumentenbescherming onder een
opgerichte afdeling Kunsten en
wetenschappen. Men begon ook een
inventarisatie te maken van het
bestand van Nederlandse monumenten van voor 1850.
Echter, bij al deze verbeteringen
bestond er nog steeds geen wettelijke regeling. Eerst in 1928 werd een
wettelijke regeling aangekondigd.
Door allerlei omstandigheden duurde
het evenwel nog tot 27 december
1955, voordat een ontwerp-Monumentenwet bij de Tweede Kamer
werd ingediend. Zoals ik aan het
begin van mijn betoog al heb
vermeld, nam de totale parlementaire
behandeling ongeveer vijf jaar in
beslag. Op 20 juli 1961 verscheen de
Monumentenwet in het Staatsblad.
In het begin van de jaren tachtig
kwam opnieuw een discussie op
gang over de gewenste structuur van
de monumentenzorg in Nederland.
Een van de aanleidingen was het
jaarlijks teruglopende bouwproduktieniveau van de monumentenrestauratie en het al maar groeiende
stuwmeer van nog te restaureren
objecten. Een andere aanleiding was
gelegen in de verhoudingsgewijs
ingewikkelde en met name lange
procedure die een monumenteneigenaar voor goedkeuring van en
subsidie op zijn restauratieproject
moest doorlopen. In een motie van
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Mevrouw Oomen-Ruijten

(CDA)

nu op de plank klaar liggen, toch
weer bij wet zouden moeten worden
afgehandeld, hetgeen in tijd en geld
een enorme belasting zou zijn.
Bovendien zou het min of meer
haaks staan op de bedoeling van het
wetsontwerp.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel V e r v a n g i n g v a n
de M o n u m e n t e n w e t ( 1 9 8 8 1 ) .
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

maanden vanaf het moment van de
indiening van het wetsvoorstel. Ik
haast mij, hieraan toe te voegen dat
het wetsvoorstel niet zomaar tot
stand kwam, maar dat ook hieraan
een discussie is voorafgegaan.
Niettemin hecht ik eraan, hier en nu
de regering in de persoon van de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te complimenteren
met het feit dat deze Kamer zo snel
reeds in de gelegenheid is om een
eindoordeel te geven over het
voorstel. Uiteraard heeft ook de
Kamer haar procedures gekozen en
gedateerd, maar aan de bijdrage van
de regering kan niet voorbijgezien
worden.

69-3524

V a n der Vlies
mijn hand vroeg de Kamer om een
beleidsnota, waarin een en ander aan
nieuwe beleidsvoornemens zou
worden gepresenteerd, nadat
daarover met en in het veld goed
overleg zou zijn gevoerd. In deze
Kamer vond de gedachtenwisseling
vervolgens plaats aan de hand van de
als uitwerking van deze motie in
1984 uitgebrachte nota Monumentenzorg.
Voorzitter! Enkele essentiële
elementen uit die nota waren de
decentralisatie van rijkstaken naar de
lagere overheden en de oprichting
van een nationaal fonds ter financiering van restauraties. Volledigheidshalve wil ik hier nog melding maken
van de nagenoeg kamerbreed
aangenomen motie — de bekende
motie onder nummer 18399, nr. 12
— welke de voornemens op het
terrein van de decentralisatie nog
eens nadrukkelijk onderstreepte.
Uitwerking van de genoemde nota
heeft uiteindelijk geleid tot het
vandaag ter behandeling voorliggende wetsvoorstel, terwijl het Nationaal
Restauratie Fonds reeds eerder
metterdaad van start kon gaan.
De eerste verslagen van het
Nationaal Restauratie Fonds zijn
bemoedigend. Goede impulsen lijken
te zijn en te worden gegeven en daar
ging het allemaal om. Ik neem aan
dat de minister het daarover met mij
eens is en dat hij daar zijn oordeel
wel over wil formuleren.
Voorzitter! Voordat ik concreet op
het wetsvoorstel inga, wil ik eerst
nog eens benadrukken welke waarde
de fractie van de SGP hecht aan de
zorg voor monumenten. Naar onze
opvatting leidt verwaarlozing van
cultuurhistorische schatten snel tot
onherstelbare schade. Het gaai in de
monumentenzorg om het behoud van
ons nationaal cultuurhistorisch
erfgoed, om de overgeleverde
waarden van materiële en immateriële aard.
Aan de wijze waarop de huidige
samenleving met het verleden
omgaat, kan haar kwaliteit mede
worden beoordeeld. Dat verleden
komt immers niet meer terug.
Vandaar dat mijn fractie het van
essentiële betekenis vindt dat
gebouwen en andere ruimtelijke
en/of bouwkundige elementen die
gestalte geven aan ons nationaal
verleden, met zorg moeten worden
omgeven, ik denk hierbij met name
aan kerkgebouwen, gebouwen van
overheden, karakteristieke woonhuizen, boerderijen, kastelen, molens en

noem maar op. Daarnaast zijn er de
landschappen, stads- en dorspgezichten, welke uit cultuurhistorisch
oogpunt het beschermen waard zijn.
In deze visie op de monumentenzorg
liggen de motieven van mijn fractie
om intensief een bijdrage te leveren
aan de discussie over de vraag, hoe
de monumentenzorg geregeld dient
te zijn.
Voorzitter! Ik wil nu concreet
ingaan op het voorliggende wetsvoorstel. De nieuwe Monumentenwet
beoogt nieuwe bepalingen vast te
stellen voor het behoud van monumenten van bouwkunst en archeologie, en lagere overheden meer bij dat
onderhoud te betrekken. Zo luidt de
beweegreden, zoals geformuleerd bij
nota van wijziging.
De indringende schriftelijke
voorbereiding heeft uiteindelijk een
resultaat opgeleverd waar onze
fractie op hoofdlijnen mee kan
instemmen. Gaandeweg is meer
duidelijkheid gekomen over de
nieuwe bestuurlijke structuur van de
monumentenzorg, waarbij de ruimte
voor de onderscheiden overheden —
Rijk, gemeenten en provincies —
nader wordt bepaald en waarbij
tevens de betrokkenheid van
particuliere organisaties, en terecht,
wordt verbeterd. De monumentenzorg moet zo dicht mogelijk bij de
burgers liggen. Daarover is intussen
iedereen het eens.
Een eerste aandachtspunt betreft
de handhaving van de verantwoordelijkheid voor de aanwijzing tot
beschermd monument bij het Rijk.
Aanvankelijk had mijn fractie — ik
verheel dit niet — hierover nogal wat
twijfels. Uitgangspunt was dat de
waardestelling van het cultuurgoed
op rijksniveau moet plaatsvinden. En
wij keken ook eens naar mogelijke
verantwoordelijkheden op met name
provinciaal en gemeentelijk bestuurlijk niveau.
De regering heeft de argumenten
hiervoor in de nota naar aanleiding
van het eindverslag nog eens
uiteengezet en daarbij nadrukkelijk
aangegeven dat het financiële
argument niet doorslaggevend is,
maar te zamen met de andere
argumenten, te weten het ideaalbeeld op centraal niveau en de
optimale benutting van de specialistische kennis op centraal niveau, de
balans doet doorslaan in de richting
van een aanwijzing door het Rijk. Het
geheel overziende kan de SGP-fractie daarin meegaan, waarbij wij zeer
wel onderkennen dat er een zekere

wisselwerking zal zijn tussen het
beschermingsbeleid en het voor
monumenten beschikbare budget, dit
laatste met name op meerjarenbasis.
Wel hechten wij veel waarde aan de
adviserende taken van gemeenten en
provincies en die taken zijn ingebouwd.
Wat betreft de regeling op fiscaal
terrein voor de rijksmonumenten,
inhoudend een fiscale aftrekbaarheid
van onderhouds- en restauratiewerken voor eigenaren, kan mijn fractie
de argumenten in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
overziende, vooreerst instemmen
met de beperking tot het rijksmonument. Het is evident dat regelingen
rondom een verplichtend kaïakter
van onderhoud van gerestaureerde
objecten grote aandacht zullen gaan
eisen. Met goed onderhoud immers,
staat of valt de duurzaamheid, de
kwaliteit en het niveau van de
inspanning op het terrein van de
monumentenzorg.
Een tweede hoofdelement van het
wetsvoorstel heeft betrekking op het
financieringssysteem, zoals voorgesteld in de nota van wijziging. Dat
betekent dat er een systematiek
wordt opgezet, analoog aan die van
de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. De fractie van de SGP acht
dit een verbetering. Eén en ander
moet verder worden uitgewerkt in
een algemene maatregel van bestuur
in het kader van artikel 34 van de
Monumentenwet. In de memorie van
antwoord hebben de bewindslieden
hun denkbeelden daarover al
uiteengezet.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag zijn op ons verzoek nog
enkele cijfermatige gegevens
verschaft. Kernpunt van de regeling
is dat er een ondergrens wordt
vastgesteld op een bedrag van ƒ
50.000. Dit bedrag komt ongeveer
overeen met het subsidie voor een
cascorestauratie van een klein
monument. Als bij de berekening van
de reservering voor een gemeente
blijkt dat deze ƒ 50.000 niet wordt
gehaald, dan wordt de reservering
aan de provincie toegewezen, die
vervolgens aan de hand van prioriteiten en plannen toedeelt. Daarnaast is
er de problematiek van de relatief
grote monumenten en/of grote
restauraties, de zogenaamde kanjers.
De regering acht optrekking van de
grens van ƒ 50.000 ongewenst uit
oogpunt van de gemeentelijke
prioriteitstelling. Wij vragen ons
echter af hoe gemeenten in staat
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zullen zijn, met dit budget een eigen
monumentenbeleid te voeren. Ons
bereiken berichten dat vele gemeenten daarmee toch te weinig uit de
voeten kunnen. Daarom stellen wij
voor om de grens vast te stellen op ƒ
100.000. W a t vindt de minister
daarvan?
Vervolgens is er nog een andere
discussie en ik ben zo vrij de NCM te
citeren die haar heeft verwoord. " D e
voorstellen laten de gemeenten niet
vrij in de keuze of zij met het
toegekende rijksrestauratiebudget
een eigen beleid willen voeren. Het
wetsvoorstel geeft die vrijheid ten
aanzien van het vergunningbeleid
wel. De gemeenten die beneden de
50.000-gulden-grens vallen, worden
verplicht de prioriteitstelling aan de
provincie over te laten, ook al voeren
zij op alle andere terreinen een actief
monumentenbeleid en zijn zij bereid,
die verantwoordelijkheid te dragen.
Daarentegen worden gemeenten met
een budget boven deze grens
verplicht daarmee wel een eigen
beleid te voeren, ook al missen zij
elke deskundigheid of interesse. Wij
vrezen dat die constructie uitermate
ontmoedigend zal werken op vele
gemeenten die juist de laatste tijd
een actief monumentenbeleid aan
het ontwikkelen zijn.
Een ander bezwaar betreft de
nodeloze ingewikkeldheid van het
systeem. Voor de verdeling van de
bevoegdheden over de verschillende
betuurslagen ten aanzien van het
vergunningenbeleid en het subsidiebeleid worden verschillende criteria
gehanteerd. Monumenteneigenaren
kunnen daarom in de praktijk met vier
verschillende procedures worden
geconfronteerd, afhankelijk van de
gemeente waarin hun pand is
gelegen. Als belangenbehartigende
organisatie voor de particuliere
monumentenzorg vrezen w i j " — ik
citeer nog steeds de NCM — " i n de
praktijk grote problemen, ook uit een
oogpunt van voorlichting. De NCM
bepleit een constructie waarbij voor
wat de gemeente betreft het
subsidiebeleid aan het vergunningenbeleid wordt gekoppeld. Als een
gemeente een actief monumentenbeleid wil voeren, ook ten aanzien
van de rijksmonumenten, en de
gemeente voldoet aan de eisen die in
de Monumentenwet ten aanzien van
het vergunningenbeleid worden
gesteld (monumentenverordening),
dan blijft deze gemeente ook de
prioriteitstelling voor het restauratiebudget bepalen. Kan of wil een

gemeente dit niet, dan blijft de
bevoegdheid tot vergunningverlening
bij het Rijk en gaat de prioriteitstelling voor het restauratiebudget naar
de provincie. Wij verwachten dat op
basis van deze constructie het
volume van de restauratiebudgetten
waarover de provincies zullen
beschikken niet geringer zal zijn dan
bij een grens van 1 0 0 . 0 0 0 " . En de
NCM veronderstelt dat die grens in
de kamerdiscussie wel eens een rol
zou kunnen gaan spelen. Dit is een zo
frontale bevraging van hetgeen in het
wetsvoorstel aan de orde is, dat ik de
minister wil vragen dit pakket te
becommentariëren en zijn wijze van
zien daarnaast te stellen.
Ter oplossing van de problematiek
van de " k a n j e r s " heeft de regering
voorgesteld, een deel van de gelden
die thans via de RRM worden
verdeeld, af te romen op rijksniveau
o m op deze wijze een soort "kanjerp o t " te vormen. Een criterium ten
behoeve van de bepaling of er sprake
is van een " k a n j e r " , kan zijn de
opslokking van meer dan vijf
jaarbudgetten. Deze suggestie wordt
in de stukken gedaan. In dezelfde
alinea — pagina 10 van de nota naar
aanleiding van het eindverslag —
echter wordt het begrip "kanjer"
weer gerelativeerd. Een en ander is
voor ons nog niet helemaal helder, te
meer daar ook wordt gesteld dat een
" k a n j e r " niet te vergelijken is met het
begrip " g r o o t m o n u m e n t " in het
kader van de berekening van de
gemeentelijke budgetten. Wij
verzoeken de regering derhalve, deze
problematiek en de voor ogen
staande oplossing helder en eenduidig uiteen te zetten. Als voorbeeld
waaruit mag blijken dat het ook voor
gemeentebesturen een volstrekt
reële aaangelegenheid is, die hier en
daar bepaalde urgentie-aspecten
heeft, willen wij de volgende
concrete vraag stellen: hoe staat het
met de oplossing van deze problematiek in de gemeente Hilversum?
Een derde met het voorgaande
samenhangend wezenlijk element in
het wetsvoorstel wordt gevormd
door de bepalingen ten aanzien van
de vergunningverlening door de
gemeenten aangaande sloop of
v e r b o u w v a n een monument.
De regering is de Kamer op het
punt van de gewenste veiligheidsklep
bij sloopvergunningen tegemoet
gekomen door middel van de tweede
nota van wijziging. Een eerste punt is,
dat algemene bekendheid moet
worden gegeven aan op grond van

het wetsvoorstel ingediende
vergunningaanvragen. Daarmee
krijgen derden-belanghebbenden de
gelegenheid om bezwaar te maken.
In artikel 26 moet de termijn voor de
daarbij horende schorsende werking
naar onze wijze van zien wel worden
verruimd o m alles inderdaad
werkbaar en hanteerbaar te doen
zijn.
Dat gaat overigens ook gelden bij
een tweede aanvulling, namelijk dat
de derden-belanghebbenden op de
hoogte worden gesteld van de
uiteindelijk genomen beslissing
aangaande een vergunningaanvraag.
Wij vinden deze wijzigingen verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Wel moet
worden bedacht, dat het voorenstaande slechts betrekking heeft op
gemeenten die een monumentenverordening hebben. In gevallen waarin
daarvan geen sprake is, heeft de
regering gekozen, om redenen van
overzichtelijkheid, om vast te houden
aan de in het wetsvoorstel neergelegde advies- en beslislijnen. Kan de
regering nog eens aangeven, welke
gevolgen er vastzitten aan het
toekennen van de bevoegdheid tot
vergunningverlening aan de provincies? Dat laatste heeft namelijk in de
gedachtenwisseling een geduchte rol
gespeeld. Dat weet de minister ook.
Enerzijds is er een voorkeur voor
toedeling aan het naast hoger
gelegen orgaan en anderzijds de
wens van een overzichtelijke
structuur. Ware hier ten minste niet
te overwegen, een overgangstijd in
acht te nemen en na evaluatie tot
verdere stappen te geraken?
Voorzitter! Wij hebben kennis
genomen van de vergelijking die de
regering maakt tussen de aanwijzingsbevoegdheid voor de beschermde stads- en dorpsgezichten en die
voor de individuele monumenten. Op
grond daarvan wordt gesteld dat ook
de waardestelling van stads- en
dorpsgezichten centraal moet
plaatsvinden. Wij zijn er toch nog niet
helemaal van overtuigd dat dit de
juiste weg is, te meer omdat ook het
financiële argument dat bij de
individuele monumenten een rol
speelde, hier niet van toepassing is.
Kunnen de bezwaren van de regering
niet worden ondervangen door een
verplichte advisering van de Rijksdienst voor de monumentenzorg?
Voorzitter! Op 28 maart jongstleden is het eindrapport van de
staatscommissie-Hirsch Ballin
verschenen. Deze commissie, die
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hieraan toe dat ten aanzien van het al
of niet invoeren van een verplichting
een zekere zorgvuldigheid in acht
moet worden genomen.
Een belangrijke aangelegenheid is
verder nog de in gang gezette en
planmatig aangepakte inventarisatie
van de jongere bouwkunst. Hiervoor
is natuurlijk enige tijd nodig. Daarna
moeten conclusies worden getrokken
in de sfeer van de bescherming en in
de sfeer van een meerjarentaakstelling. Een en ander zal een vrij
ingrijpende verschuiving kunnen
betekenen in de aanwending van de
beschikbare gelden. Van het huidige
bestand van monumenten moeten
derhalve wellicht monumenten
worden opgegeven, juist ter wille van
de in bescherming genomen
objecten. Kan de minister in grote
lijnen schetsen hoe en op welke
termijn deze zaak zich beleidsmatig
en praktisch zal vertalen?
Vindt de minister het ook geen
goede gedachte om met elkaar
overeen te komen, de werking van de
wet over drie of vijf jaar te evalueren?
Wil de minister toezeggen, daaraan
zijn medewerking te zullen verlenen?
Misschien is een wettelijke bepaling
in dezen bruikbaar, ook ter verduidelijking voor degenen die met deze
wet zullen gaan werken.
Er zijn intussen enkele amendementen ingediend door of mede
namens collega's. Deze amendementen liggen in het verlengde van
enkele vraagpunten die ik onder
woorden heb gebracht en die
overigens naar voren zullen komen in
de interventies van mijn collega's. De
SGP-fractie vindt dat de discussie
over de amendementen niet moet
gaan om elke punt, om elke komma.
Het moet gaan om de intenties. Het
zou goed zijn als wij in het debat zo
nodig tot bijstelling geraken, opdat
een zo groot mogelijk draagvlak
ontstaat voor een zo goed mogelijke
wetstekst.

gerapporteerd heeft over de criteria
voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen
op geestelijke grondslag, is tot de
constering gekomen, dat de situatie
bij het beheer en het onderhoud van
monumentale kerkgebouwen zeer
zorgwekkend te noemen is. Er zijn bij
deze kerken onvoldoende financiële
middelen beschikbaar voor beheer en
instandhouding. Subsidiëring levert
een bijdrage aan het maatschappelijk
belang van het behoud van m o m u mentale kerken. De commissie heeft
in het licht van deze problematiek
twee aanbevelingen gedaan:
financiering van een op te richten
kerkelijke gebouwendienst en
verhoging van het percentage aan
onderhoudssubsidie tot 8 0 % . Kan de
regering op deze aanbevelingen haar
visie geven? Ik wil hieraan tegelijk de
vraag vastkoppelen hoe het staat met
de advisering over het beheer van de
onderhoudsregeling voor de grote
kerkelijke monumenten. Op welke
termijn denkt de regering een
afdoende oplossing voor de problematiek te presenteren? Heeft de
regering overigens ook de intentie
om een verschuiving tot stand te
brengen in de richting van het
onderhoudsbudget? Geeft het
rapport van de commissie de
regering aanleiding om opnieuw een
onderhoudsplicht te overwegen?
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de restauratiebedrijven. Vooraf
spreek ik in het algemeen mijn
bewondering uit voor de wijze
waarop de mensen die in het
restauratievak werkzaam zijn zich van
hun taak kwijten. Elke keer weer
slagen zij er met behulp van hun
kennis, kunde en ervaring in om
monumenten die door de tand des
tijds zijn aangetast, in oude glorie en
vaak op bewonderenswaardige wijze
te herstellen. Het restauratie-ambacht verdient dan ook onze steun en
niet alleen met woorden. Wij hebben
met instemming kennis genomen van
de voorstellen die de regering doet in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag, namelijk het veilig
stellen van de aanwezige kennis door
het mogelijk maken van de kanjerrestauraties, regelgeving die de kwaliteit
bij de aannemers beschermt,
stimulering van opleiding in het
restauratievak en fondsverwerving
via het bouwbedrijfsleven. Zijn er op
deze verschillende punten nog
recente ontwikkelingen te melden? Ik
ga ervan uit dat de Kamer op de
hoogte wordt gehouden in dezen.

Uit de nota naar aanleiding van het
eindverslag blijkt dat de verrekening
van de apparaatskosten voor de
gemeenten nog allerminst duidelijk
is. Hierover is nog overleg gaande
met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Raad voor de
gemeentefinanciën. Hoe staat het
met dat overleg? Naar ons oordeel is
helderheid over de nieuwe financiële
relaties een vereiste.
Met genoegen heb ik kennis
genomen van de bevestiging van de
regering dat er met betrekking tot de
voorbescherming sprake is van een
sluitende regeling. De regering heeft
bij nota van wijziging de financiële
strafsanctie bij het opzettelijk
vernielen of beschadigen van een
monument verhoogd van maximaal ƒ
10.000 naar ƒ 25.000. Wij hebben
ons afgevraagd of het laatst genoerrv
de bedrag in verhouding staat tot
zowel de materiële als de immateriële schade die ontstaat bij het verloren
gaan van een monument. Het kan
volgens ons dan ook geen kwaad,
wanneer de maximumboete wordt
gesteld op ƒ 100.000. Wij vernemen
graag het oordeel hierover van de
regering.
Gedurende de schriftelijke
voorbereiding heeft ook de onderwaterarcheologie in de belangstelling
gestaan. Wij kunnen in grote lijnen
wel instemmen met de lijnen die de
regering ter zake heeft uitgezet. Aan
de andere kant moet worden gesteld
dat de Stichting Maritiem Onderzoek
in de loop der jaren een mate van
deskundigheid heeft weten op te
bouwen, die misschien kan wedijveren met die van een wetenschappelijke instelling. Is de regering bereid te
bezien op welke wijze de activiteiten
van STIMON meer optimaal kunnen
worden benut en is zij tevens bereid
de inschakeling van STIMON waar
mogelijk te bevorderen?
Voorzitter! De regering is niet
bereid om het lidmaatschap van de
Monumentenwacht verplicht te
stellen, zo blijkt uit de stukken. Zij
baseert zich op de gedachte dat
anderen daarmee worden uitgesloten. Bestaat er inzicht in het aantal
particulieren dat misschien wordt
getroffen? Wij blijven vervolgens met
de vraag zitten of dit nadeel opweegt
tegen het voordeel dat lidmaatschap
van de Monumentenwacht een
regelmatige inspectie van monumenten met zich brengt, waardoor
gebreken vroegtijdig kunnen worden
gesignaleerd. Wij vernemen graag
het oordeel van de regering. Ik voeg

De heer Nuis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! In het Mauritshuis hangt
op de overloop een schilderijtje van
Gerard Houckgeest, een van onze
zeventiende-eeuwse kerkschilders,
voorstellende de tombe van Willem
de Zwijger in de Nieuwe Kerk van
Delft. Dat schilderijtje is dus eigenlijk
een monumentje van een monument
in een monument, hangend in een
monument. Op het schilderijtje, op
zo'n grote witgepleisterde pilaar, zijn
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krabbels te zien: een manshoog of
kindshoog poppetje van rood krijt,
zoals kinderen zo iets blijkbaar al
eeuwenlang tekenen met een paar
lijntjes, een cirkel als hoofd en
harkjes als handen. Misschien
kunnen wij straks even gaan kijken.
Het is heel curieus. Er valt uit af te
leiden dat de grafitti van de jeugd
van tegenwoordig niets nieuws is,
afgezien van de spuitbussen. Onze
vaderen, althans hun zonen, wisten
er ook weg mee.
Het feit dat de schilder, die blijkens
zijn schilderijen overigens een ernstig
man was, de moeite nam zo'n
kwajongenstekening zorgvuldig na te
schilderen, heeft implicaties die wat
verder reiken. Het zou meer voor de
hand hebben gelegen dat hij bij het in
beeld brengen van die plaats, die
zeker toen een schrijn was van de
heiligste religieuze en nationale
gevoelens, zo'n vuiltje zou hebben
genegeerd. Blijkbaar vond hij het niet
zo erg, misschien zelfs wel aardig.
Zijn respect voor die plek stond een
zekere robuuste gemeenzaamheid
blijkbaar niet in de weg. Daarmee
staat hij in zijn tijd bepaald niet
alleen. Simon Schrama, de laatste
commentator van de Nederlandse
cultuur in de gouden eeuw, wijet erop
hoe opvallend vaak je iets dergelijks
ziet op afbeeldingen uit die tijd. Op
de afbeeldingen van grote monumenten (grote kerken en prachtbouwwerken als het Amsterdamse
stadhuis op de Dam) waarop men
ook toen al trots was, is het vaak een
heel gewoel. Je ziet niet alleen de
zwartlakense functionarissen die je
zou verwachten. Hele gezinnen lopen
er rond, moeders met zuigelingen
aan de borst, spelende kinderen,
bedelaars, mensen die een uiltje
knappen, er lopen zelfs honden, en
dan nog wel onaangelijnd in een land
dat in de hele wereld berucht was
om zijn maniakale poets- en schrobgewoonten.
Zulke afbeeldingen waren niet
alleen maar toevallige realistische
momentopnamen, er wilde iets mee
gezegd zijn. Blijkbaar vond men
indertijd dat je monumenten niet
eerde door ze in een vitrine van
stofvrije eerbied te zetten. Je moest
ze volop betrekken in het dagelijks
leven van de natie, dat wil zeggen
van de hele burgerij. De grote
publieke gebouwen, symbolen van
kerkelijke en wereldlijke macht,
waren ook echt van de hele burgerij.
Zo voelde men dat blijkbaar. Men
wist ook dat het vrijwel overal elders

anders lag. Onze schilders lieten dat
verschil met graagte zien.
Wij kunnen daar nog steeds van
leren. Ook nu nog floreren monumenten alleen als ze er niet bij liggen
als heilige koeien van steen in het
gebouwde landschap, maar als ze
volledig en zinvol zijn opgenomen in
de omgeving en het leven van de
stad en/of het dorp. Nog steeds
moeten niet alleen de kenners en de
direct betrokkenen, maar ook de
burgerij in het algemeen warm lopen
voor monumenten om de toekomst
ervan veilig te stellen. Daarom is mijn
fractie voorstander van decentralisatie van de monumentenzorg; niet in
de eerste plaats vanwege die
decentralisatie, maar vanwege de
monumenten. De centrale overheid
zal zeker een rol blijven spelen, zowel
in de sfeer van subsidies en belastingfaciliteiten als in die van de
deskundigheid. Maar monumenten
hun plaats geven in hun fysieke en
sociale omgeving in een samenhangend beleid, dat kan eigenlijk alleen
de lokale overheid. En de burgers
warm maken en houden voor hun
monumenten, dat is ook iets dat in
elk geval het meest in het straatje ligt
van de gemeenten.
Die gemeenten moeten dat
natuurlijk ook willen en kunnen. In
het algemeen hebben wij daar veel
vertrouwen in. Er zullen uitzonderingen zijn; dat is vrijwel inherent aan
decentralisatie. Alle gemeenten zijn
wel gelijk voor de wet, maar sommige zijn gelijker dan andere. Sommige
zijn misschien te klein of te arm aan
monumenten of te arm aan zorg om
een actief monumentenbeleid
volgens de regels van de kunst te
voeren. Daar kan de provincie
bijspringen. Daarop kom ik zo terug.
Het wetsvoorstel is in ieder geval
een flinke stap in de richting van
decentralisatie. Wij juichen dat toe.
De Kamer — ook mijn fractie —
wilde verder gaan op die weg. In de
schriftelijke voorbereiding zijn de
ministers daarin een klein stukje
meegegaan. Soms hebben zij
overtuigend aangetoond dat zij op
een bepaald punt inderdaad niet
verder konden gaan. Dat maakt het
allemaal nog mooier. Maar wij zijn
nog niet echt tevreden.
Het resterende verschil van mening
spitst zich toe op de rol van de
provincies. In de schriftelijke
voorbereiding heeft mijn fractie aan
de minister in dit opzicht terughoudendheid verweten. "Terughoudendheid zeker", was het antwoord.

"maar niet te terughoudend". Het
hoofdargument daarvoor was: wij
hebben al te maken met het Rijk en
de gemeenten; nog een participant
erbij schaadt de overzichtelijkheid.
Dat is een sterk argument. Het straalt
bovendien van eenvoud, maar het
heeft nogal verreikende staatsrechtelijke consequenties. Het gaat namelijk
op voor zowat alles wat de provincie
doet. Een stap verder en wij moeten
concluderen dat ter wille van de
overzichtelijkheid en de deregulering
de provincies zo snel mogelijk dienen
te worden afgeschaft, tenzij men er
natuurlijk beschermde monumenten
van wil maken. Aangezien ik noch in
het regeerakkoord, noch elders heb
horen gewagen van regeringsplannen
in die richting, moet ik aannemen dat
dit argument niet al te letterlijk is
bedoeld. Het hangt er blijkbaar van
af, bij voorbeeld van wat de provincie
al doet op een bepaald beleidsterrein, van wat zij bewezen heeft te
kunnen en waar zij inmiddels
verstand van heeft, kortom: van wat
haar nut kan zijn.
Welnu, op het gebied van de
monumentenzorg is de provincie
bepaald geen nieuweling. Dat ligt
ook voor de hand, want monumentenzorg ligt op het kruispunt van
ruimtelijke ordening en cultuur. Op
het eerste terrein heeft de provincie
een onmisbare rol en deskundigheid
verworven. Op cultureel terrein
neemt die rol, die van oudsher ook
daar bestaat, nog toe, overigens met
onze hartelijke instemming. Monumenten wegsnijden uit de bemoeienis van de provincie zou dus een
hoogst eigenaardig gat opleveren in
een langzamerhand gegroeid patroon
van bestuurlijke ervaring en kundigheid. Het lijkt dus verstandiger om
omgekeerd te redeneren en de vraag
te stellen, hoe de monumentenervaring van de provincies zo goed
mogelijk kan worden benut. Mij dunkt
dat dit niet kan door toedeling van
een reepje hier en een snipper daar.
Er zal voor nodig zijn dat er een
consistente taak aan de provincie
wordt opgedragen die samenhangt
met wat zij toch al doet op verwante
terreinen. Een taak bovendien die de
provinciale betrokkenheid en
deskundigheid in stand houdt en zo
mogelijk versterkt. Daarbij kan het
pleidooi van de minister voor het
vermijden van een derde wiel aan
een tweewieler worden gehonoreerd
door vooral te denken aan die taken
waarbij de provincie niet optreedt als
derde participant maar in de plaats
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treedt van gemeenten of, wat meer
in de rede ligt, het Rijk. In zulke
gevallen vervalt immers het hele
argument.
Ik ga het rijtje af. Ten aanzien van
de rijkssubsidieregeling restauratie
monumenten is een stap gedaan in
de gewenste richting, maar ook die
gaat mijns inziens niet ver genoeg.
De grens van ƒ 5 0 . 0 0 0 waaronder het
restauratiebudget van een gemeente
in het provinciale fonds zou vallen,
lijkt ons in veel gevallen te laag en
overigens arbitrair. In het eindverslag
hebben wij al de niet beantwoorde
vraag gesteld, of de gemeenten zelf
niet een belangrijke rol moeten
spelen en zeggenschap moeten
hebben over de vraag of zij wel of
niet zelfstandig te werk willen gaan.
Wat er inmiddels aan nadere
gegevens op tafel is gekomen, ook
van de Nationale Contactcommissie,
brengt mij er nu toe om te pleiten
voor een hogere grens van ƒ 100.000
of misschien zelfs van ƒ 150.000 met
dien verstande dat elke gemeente
met een lager budget die dat
uitdrukkelijk wenst en die de
kenmerken vertoont van een actief
monumentenbeleid — verordening,
commissie, zelf beslissen over
vergunningen — de zaak in eigen
hand kan nemen.
Ten aanzien van de Rijkssubsidieregeling onderhoud monumenten
houdt de minister voor en na vol dat
die voorshands bij het Rijk moet
blijven, omdat de onderhoudsregeling nog in de kinderschoenen staat
en nog moet uitkristaliseren.
Blijkbaar gaat men ervan uit dat de
kinderschoenen alleen onder
rijkshoede ontwassen kunnen
worden. Bovendien lijkt het mij
onverstandig, een stof eerst te laten
uitkristaliseren o m hem dan in een
ander vat te gieten. Ik vind dat niet
overtuigend. Veel sterker lijkt mij de
argumentatie voor de andere
oplossing, die onder het m o t t o "als
je voorkomen kunt, hoef je niet te
genezen", de restauratie- en de
onderhoudsregeling in dezelfde hand
legt, zodat ze zich ook gezamenlijk
ontwikkelen. Ik zie niet in waarom dat
niet meteen zou kunnen en dan, net
als bij de restauratiebudgetten, door
de provincie en, waar dat verantwoord is, doorgedecentraliseerd naar
de gemeente.
Iets dergelijks geldt voor de
vergunningen. Ook daar kan de
provincie, beter dan de rijksoverheid,
de taak overnemen van de gemeenten die niet of nog niet zelf beslissen.

De minister wierp op dit punt tegen
dat het de zaak alleen maar ingewikkelder maakt ter wille van iets
tijdelijks. Het Rijk moet toch blijven
beslissen over archeologie en
defensiemonumenten. Daar zit iets in
als je de zaak puur op zichzelf
beschouwt, maar het wordt anders
als je restauratie- en onderhoudsbudgetten en de vergunningen
samen neemt. Dan ontstaat er wel
degelijk een sluitend en overzichtelijk
systeem, waarbij de provincie telkens
de taak overneemt van de gemeenten die op het gebied van de
monumentenzorg onvolgroeid zijn,
zodat het Rijk zich daaruit terug kan
trekken en zich aan andere dingen
kan wijden of misschien zelfs een
tikje kan afslanken op dit punt.
Men kan tegenwerpen dat een zo
aangeduide provincietaak weliswaar
duidelijk is en adequaat, in die zin dat
de provincies er geen al te zwaar
karwei aan zullen hebben, maar
bepaald niet krimpvrij. Wij mogen
aannemen en hopen dat steeds meer
gemeenten de zaak zelf zullen willen
en kunnen opknappen. Wel, des te
beter. Het gaat ons namelijk niet om
werkverschaffing voor de provincie,
maar om het afdekken van zwakke
plekken op het laagst mogelijke
niveau. Overigens denk ik niet dat
zo'n takenpakket snel zal teruglopen,
laat staan geheel verdwijnen.
En ondertussen komt ook de
aanwijzing opnieuw in beeld. De
argumenten om niet alleen de
advisering, maar ook de beslissing
centraal te houden, zijn wat mij
betreft steekhoudend of eigenlijk
alleen het, doorslaggevende, fiscale
argument. Maar het is wel een
tactisch argument, gebonden aan
tijdelijke omstandigheden en
regelingen. Er komt misschien nog
eens een tijd dat we ons minder
nerveus hoeven te maken over de
aandriften van de minister van
Financiën, in dit opzicht althans. En
dan komt ook de provincie en
misschien de gemeente als aanwijzer
weer in beeld. Ik zou dat perspectief
in elke geval niet geheel los willen
laten. Daarom vind ik het argument
om uit overwegingen van consistentie ook de aanwijzing van de stadsen dorpsgezichten bij het Rijk te
houden, niet steekhoudend. Ik blijf
van mening dat dat, behoudens een
verplicht advies van de rijksdienst, nu
al naar de provincie kan, waar het
uitstekend past in het werk dat daar
al gedaan wordt aan bestemmingsen streekplannen.

Na dit hoofdthema heb ik nog een
aantal vragen en opmerkingen op
andere punten van het wetsvoorstel.
Om te beginnen de kwestie van de
sloopregeling. De nota van wijziging
is een stuk beter dan wat er eerst
stond, maar ik vraag mij af of wij niet
nog iets verder moeten gaan en in de
wet moeten opnemen dat de
AROB-procedure schorsende
werking heeft tot de einduitspraak.
Sloop is nu eenmaal altijd onomkeerbaar. Volgens de aanwijzingen
deregulering moet een onnodige
werklast voor de onafhankelijke
rechter worden voorkomen. Men zou
dan een uitzonderingsbepaling
kunnen opnemen dat bij zwaarwegende redenen de schorsende
werking op verzoek kan worden
opgeheven door de voorzitter van de
afdeling rechtspraak van de Raad van
State. Graag hoor ik het oordeel van
de minister over deze suggestie.
Dan is er de vraag of wij niet in de
knel komen in gevallen, waarin de
gemeente zelf eigenaar of zakelijk
gerechtigde is van een monument en
bij zichzelf een aanvraag tot sloop of
verbouwing indient. Er zijn zelfs
gevallen denkbaar — waarschijnlijk
bestaan die ook wel — waarin een
gemeente monumenten opkoopt met
sloop in het achterhoofd. Is dat niet
een wat ongelukkige constructie, die
het gevaar van belangenvermenging
oproept? Zou je in zo'n geval de in te
winnen adviezen misschien een wat
zwaardere status moeten geven? Of
zijn er naar het oordeel van de
minister in de huidige opzet waarborgen genoeg om in zulke gevallen
onzorgvuldigheid van bestuur te
vermijden?
Over de onderhoudsplicht heb ik
nog niet gesproken. De minister ziet
veel leeuwen en beren op die w e g ,
dat is nu wel duidelijk. Toch blijft het
naar ons oordeel een aantrekkelijke
gedachte, ook als koppeling aan een
subsidieregeling daarvoor nodig is.
Onderhouden is nu eenmaal
goedkoper dan restaureren, nog
afgezien van de treurige gevallen
waarin sloop noodzakelijk w o r d t na
systematische verwaarlozing.
Mijn vraag is of wij niet in ieder
geval, afgezien van wat te doen met
de onderhoudsplicht, in de wet een
verplichting voor eigenaar of zakelijk
gerechtigde zouden kunnen opnemen, om zijn monument periodiek op
de staat ervan te laten inspecteren
door een deskundige. Bij A M v B zou
dan een keuze kunnen worden
gegeven o m , hetzij via een abonne-

Tweede Kamer

Monumentenwet

19 april 1988
TK69

69-3529

IMuis
ment te werken bij de Monumentenwacht — in Amsterdam misschien de
NV Stadsherstel — of om ad hoc een
bouwkundige met verstand van
monumenten te laten komen. De
kosten zouden dan wel fiscaal
aftrekbaar moeten zijn. Weten wat er
eventueel mis is, is natuurlijk nog
geen onderhoud, maar er is dan wel
een basis voor een aanspraak op een
subsidieregeling bij voorbeeld. Graag
hoor ik wat de minister van deze
suggestie denkt.
Ik kom ook nog even terug op een
kwestie die ik al bij de schriftelijke
voorbereiding aan de orde stelde, de
kwestie van eigenaars van bij
voorbeeld monumentale boerderijen
met een laag belastbaar inkomen, die
in het nadeel zijn bij de nieuwe
manier van subsidiëren met de
nadruk op belastingaftrek. De
minister zegt in zijn reactie dat hij de
laatste paar jaar pas één keer zo'n
geval is tegengekomen, althans een
geval waarbij dit tot problemen
aanleiding gaf. In dat geval, zegt hij,
is een oplossing gevonden " d o o r
middel van een door de gemeente
gecreëerde financieringsconstructie
zonder aantasting van de RRM-methodiek".
Dat klinkt geruststellend, maar ik
blijf zitten met de vraag of er niet
veel meer gevallen zijn waarin de
huidige regeling de eigenaars
afhoudt of zal afhouden van een
aanvraag voor onderhoud of
restauratie. Zulke gevallen komt de
minister uiteraard niet tegen, maar zij
kunnen er wel zijn, en reacties uit
bepaalde provincies maken het
waarschijnlijk c ü zij er zijn. Mijn
vraag is nu deze: Is de financieringsconstructie die door die creatieve
gemeente bedacht is, algemeen
toepasbaar in zulke gevallen? En zo
ja, wil de minister dan bevorderen
dat er aan deze oplossing een
zodanige bekendheid wordt gegeven,
dat ook anderen op die manier
geholpen kunnen worden? Want als
dat allemaal niet kan, dan blijft ook
het probleem bestaan.
Ten slotte maak ik nog een enkele
opmerking over de strafbaarstelling.
Je hoort schrikbarende verhalen over
de omvang die het ontvreemden van
beschermde interieurstukken heeft
aangenomen onder de huidige wet
met haar lage sancties. Wie kwaad
w i l , calculeert de boete gewoon in.
Veel verdwijnt naar het buitenland,
zegt men, en daar zijn zaken bij die
een ton tot een half miljoen gulden
waard zijn.
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Ook hier geldt dat de opmerking
van de regering, dat het niet zo'n
vaart loopt omdat de hoogste straf
nog nooit is opgelegd, mij niet geheel
vermag gerust te stellen. Ik weet
namelijk niet of ik hieruit de conclusie moet trekken dat zulke praktijken
niet voorkomen, of dat wij ze op deze
manier niet te pakken krijgen. De
vraag blijft of een verhoging van de
boete naar de vierde categorie iets
uithaalt. De minister wijst er in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag op dat hierbij nog de
mogelijkheid komt van het op kosten
van de overtreder ongedaan maken
van de overtreding en het ontnemen
van het geschatte wederrechtelijk
genoten geldelijke voordeel. Mijn
vraag is of deze bijkomende sancties
ooit zijn toegepast. Als dat niet zo is,
hoe kijkt de minister dan aan tegen
de effectiviteit van de bestrijding van
het geritsel in de monumenten? Zou
de boete hiervoor niet fors moeten
worden opgetrokken, misschien zelfs
wel tot de zesde categorie? Of ziet hij
andere en betere middelen, zoals
misschien een meer effectief
vervolgingsbeleid of een gemakkelijker manier om een woning te
betreden om te zien of iets weg is of
niet?
Over dit onderwerp, zoals over alle
andere die ik heb aaangesneden,
wacht ik de uiteenzettingen van de
minister met gretige belangstelling
af.

Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De monumentenzorg beleeft vandaag een
historische dag. Er komt nu immers
een eind aan een jarenlange discussie over nota's, voorontwerp en
ontwerp van wet. De uit 1961
daterende wet zal nu een structuur
krijgen die, naar wij hopen en
vertrouwen, weer enkele decennia
meekan.
Van oudsher hebben christen-democraten veel belang gehecht aan de
bescherming en het behoud van ons
cultureel erfgoed. Zeker nu de
technologische ontwikkelingen onze
samenleving in een snel tempo
beïnvloeden, is het te meer noodzakelijk om aandacht te houden voor
ons verleden. Het hedendaagse
monumentenbeleid is niet langer
alleen het behoud van mooie
scheppingen uit vroeger tijden. Het
monumentenbeleid, zoals wij dat nu
zien, is een continue registratie van

kenmerkende elementen uit de
ontwikkelingen van vroegere
generaties. Er is dus reden genoeg
om met de uiterste zorgvuldigheid
om te gaan met de wet- en regelgeving op grond waarvan ons toekomstig monumentenbeleid gevoerd
wordt.
De zorg voor de monumenten is
een taak die het Rijk voor zijn
rekening nam en die in bestuurlijk
opzicht grotendeels op centraal
niveau werd uitgevoerd. Dat zal nu
gaan veranderen. Voor ik daarop
verder inga, wil ik allereerst een
opmerking maken over het particulier
initiatief in de monumentenzorg. Wij
zijn er, als fractie van het CDA, van
overtuigd dat de overheid het hoge
zorgniveau niet had kunnen waarmaken wanneer niet zovelen als
particulier of in organisatieverband
zich ook voor de monumenten
hadden ingezet. Het hoge kwaliteitsniveau dat Nederland op het terrein
van de restauratie van monumenten
heeft bereikt is mede te danken aan
de eendrachtige inzet en samenwerking van particulieren en overheden.
Wanneer in mijn partij gesproken
wordt over de verantwoordelijke
samenleving, kan het beleidsterrein
dat wij vandaag bespreken, tot
voorbeeld strekken. Vanaf deze
plaats wil ik dan ook al die particulieren die zich belangeloos inzetten
voor de zorg voor de monumenten
van harte dankzeggen.
Aan het begin van mijn inleiding
sprak ik over de jarenlange discussie
in en met het veld. De grote verdienste van het debat van vandaag zal
zijn dat er meer consensus is. De in
1984 uitgebrachte nota over het
monumentenbeleid leidde nog tot
over elkaar heenrollende overheden
en particuliere organisaties. Waar
voor de een de decentralisatie te ver
doorgevoerd werd, was de ander van
mening dat de beleidswijziging juist
niet ver genoeg ging. Ook de lagere
overheden waren ontevreden. De
provincies lieten weten dat hun rol in
de monumentenzorg was weggeschoven. Gemeenten meldden dat de
decentralisatie niet ver genoeg ging.
Tegelijkertijd lieten andere gemeenten weten dat de rol van de lokale
overheid overgewaardeerd werd. De
minister kon na het debat echter
vasthouden aan een consensus in de
Kamer. Door de indiening van een
kamerbrede motie werd de structuur
vastgelegd die de Kamer voor ogen
stond. Het wetsvoorstel dat vorig jaar
tot ons kwam beantwoordde echter,
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vooralsnog, niet aan de wens van die
kamermeerderheid, die zich had
uitgesproken voor decentralisatie
naar een zo laag mogelijk niveau en
een financiële organisatie die
vergelijkbaar zou zijn met de
structuur van de Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing.
In de schriftelijke gedachtenwisseling tussen Kamer en regering zijn wij
nader tot elkaar gekomen. De
minister is echt te prijzen voor de
wijze waarop hij, al bij de schriftelijke
voorbereiding, tegemoet is gekomen
aan de wensen van de kamermeerderheid. Ik meen het heel serieus,
het meedenken en het herformuleren
van het oorspronkelijke voorstel heeft
regering en Kamer meer tot elkaar
gebracht. Daarvoor hulde. Wij
hebben overigens nog wel een aantal
wensen, maar in dit debat hebben wij
in elk geval de instelling door
overtuiging het beste te realiseren.
Waarom was de herziening van de
Monumentenwet nodig? De beweegreden, zoals ook in de memorie van
toelichting genoemd, vat ik kort
samen: meer decentrale bevoegdheden en decentrale uitvoering;
stroomlijning van procedures en het
weghalen van overbodige regelgeving. Zijn wij nu met dit voorstel van
wet geslaagd in onze opzet om
zoveel mogelijk decentraal het
monumentenbeleid uit te voeren? Ik
durf die vraag niet zonder meer
bevestigend te beantwoorden. Het
wetsvoorstel dat wij vandaag
bespreken, is in feite uniek. Wij
hadden de intentie om zoveel
mogelijk te decentraliseren, maar
andere redenen hebben ons genoodzaakt, een aantal taken op centraal
niveau te laten. In een artikel in de
Europese Gemeente drukte dr. Nico
Nelissen het zo uit: monumentenbeleid is de strijd tussen moeten, willen
en kunnen. De beeldspraak, die deze
auteur als cover voor zijn prima
artikel gebruikt, geeft exact de
dilemma's weer, waarmede ook wij
geworsteld hebben. Tussen ideaal en
werkelijkheid komen wij uiteindelijk
op een realiteit, zoals grosso modo is
neergelegd in dit weliswaar nader
gewijzigd voorstel van wet. Bij de
onderscheiden wetshoofdstukken
kom ik terug op onze wensen en
afwegingen.
Voorzitter! Ik kom nu tot het punt
van de aanwijzing van een beschermd monument. De formele
aanwijzing zal blijven bij het Rijk. Wij
geven ons op dit punt gewonnen
voor de nadere argumentatie van de

minister. Hij heeft ons overtuigd met
de waardestelling. Zou de aanwijzing
immers decentraal gebeuren dan zou
daarvoor lokaal of provinciaal een
ambtelijk apparaat beschikbaar
moeten zijn met deskundigheden op
het hele cultuurhistorische terrein.
Wij beseffen sterk dat het oprichten
en/of in stand houden van een
dergelijk bureau zou kunnen leiden
tot versnippering en ook tot afbouw
van de kennis bij de Rijksdienst, die
voor dat doel niet meer ingezet zal
worden en derhalve snel overbodig
kan zijn. Wel zal de adviesfunctie
voor gemeenten gehandhaafd
worden, terwijl ook de adviesfunctie
van de provincie voor monumenten
buiten de bebouwde kom in de
wetgeving verankerd blijft. Overigens
vraag ik mij af of er nog sprake is van
veel nieuwe aanwijzingen, buiten dan
die betreffende de jongere bouwkunst. Kan daarin inzicht worden
gegeven?
Voorzitter! In de schriftelijke
voorbereiding hebben wij de regering
zeer uitgebreid vragen gesteld over
de aanwijzing van beschermde stadsen dorpsgezichten. De minister
beargumenteert dat ook de waardestelling ten aanzien van deze aanwijzing het grootste struikelblok vormt
om aan de provincie deze aanwijzingsbevoegdheid toe te kennen. Wij
hebben nog even gedacht aan de
figuur, waarbij de aanwijzing formeel
door de provincie zou gebeuren.
Zulks ligt voor de hand, ook in het
kader van de Wet op de ruimtelijke
ordening. Ik geef daarbij overigens
meteen al aan dat, wanneer er ten
aanzien van de beschermde stadsen dorpsgezichten een aanwijzing
door de provincie komt na advies van
de Rijksdienst c.q. de Monumentenraad, dit misschien een vreemde
figuur is in de heldere wetgeving, die
wij beogen. Ik hoor graag de nadere
argumentatie van de minister op dit
punt.
Voorzitter! De inventarisatie van de
jonge monumenten blijft een
provinciale taak. Zou de minister ons
iets kunnen vertellen over de stand
van zaken in dezen?
Ik kom tot het tweede thema, de
vergunningverlening. Voorzien is, dat
gemeenten die een monumentenverordening hebben, zelf de bevoegdheid krijgen tot het afgeven van een
sloop- of verbouwvergunning. Dit is
eigenlijk het enige punt, waarop de
decentralisatie echt gestalte krijgt.
Over de vergunningverlening lopen
de meningen in het veld nogal uiteen.

Wij hebben ter zake van de vergunningverlening nog een tweetal
problemen.
In gemeenten die geen monumentenverordening hebben, zal het Rijk
de vergunningverlening aan zich
houden. Dat stemt niet overeen met
onze filosofie, waarin wij ervan
uitgaan dat gedecentraliseerd moet
worden naar een zo laag mogelijk
niveau. In onze wijze van zien zou de
vergunningverlening voor gemeenten
zonder monumentenverordening dan
ook aan de provincie moeten worden
toebedeeld. De regering beargumenteert de rijkstaak in dezen door te
melden, dat het hierbij slechts gaat
om een tijdelijk gegeven. Men gaat er
blijkbaar van uit dat in de komende
jaren in het merendeel van de 1700
gemeenten een monumentenverordening aanwezig zal zijn, maar ik ben
helaas op dat punt minder optimistisch. Wellicht zal de minister
wanneer hij in zijn antwoord de
ontwikkeling in aantallen van
gemeenten met een verordening
noemt ons pessimisme gaan delen.
Met mijn collega's heb ik voor dit
thema een amendement op artikel 59
ingediend. Graag horen wij de
mening van de regering daarover.
Eigenlijk heb ik het gevoel dat
naast de eerder genoemde tijdelijkheid wellicht andere redenen bij de
minister hebben geleid tot een vrij
forse afwijzing van de suggesties op
dit punt bij de Kamer.
Het tweede probleem bij de
vergunningverlening is dat van de
stroomlijning ofwel de deregulering
die is ingebracht in het voorstel van
wet. Wat wij nu missen is de
automatische voorbescherming en
de, betere, mogelijkheid voor derden
om in beroep te gaan. Op dat punt is
ook een amendement ingediend,
waarop ik graag de reactie v-m de
minister hoor. Ik heb het gevoel dat
onze amendering meer waarborgen
schept voor het behoud van het toch
al zo kwetsbare monument.
Er is ook een amendering voorgesteld ten aanzien van de strafmaat
voor het opzettelijk beschadigen van
een monument. Boetes als nu
voorgesteld achten wij — er is al
door meer collega's over gesproken
- ofschoon zij al zijn bijgesteld nog
niet in verhouding staan met het
economisch gewin van belanghebbenden bij opzettelijk beschadigen of
vernielen.
Ik kom nu op het derde thema, de
subsidiesystematiek. Deze zaak zal
bij algemene maatregel van bestuur
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geregeld gaan worden. Toch meen ik
dat wij nu al de contouren van de
nieuwe regeling moeten aangeven.
Op dit moment blijkt dat de budgetten die aan de gemeenten worden
toegewezen veelal te klein zijn o m
een echt monumentenbeleid te
voeren. In het debat van september
1984 hebben wij een financiële
structuur bepleit conform de W e t op
de stads- en dorpsvernieuwing. In de
memorie van antwoord komt de
regering ons een eindweegs
tegemoet. Voorgesteld wordt nu, een
ondergrens van ƒ 5 0 . 0 0 0 te stellen
aan het gemeentelijk budget. De
CDA-fractie meent echter dat een
grens van ƒ 100.000 een betere
keuze is en wel om twee redenen. De
eerste is een pragmatische. Een
groter budget geeft de provincie
inderdaad mogelijkheden. Het
tweede is dat het beschikbaar stellen
van meer geld gemeenten meer
kansen biedt o m echt beleid te
voeren.
Overigens kan ik mij wel voorstellen dat wanneer een gemeente een
kleiner budget krijgt, meer dan ƒ
50.000 maar minder dan ƒ 100.000,
en deze gemeente wel een rechtstreekse gemeente is in het kader
van de stads- en dorpsvernieuwing,
zij met recht en reden vraagt om in
aanmerking te komen voor een
rechtstreekse toekenning van het
budget.
In dit verband zou ik verder willen
attenderen op de in de memorie van
antwoord aangekondigde regeling
voor de kanjers. Wanneer ik het goed
zie, zal het bijstellen van de budgetten ook consequenties hebben voor
de kanjers. Ik nodig de minister uit,
hierop in te gaan. Wat de subsidies
betreft, wordt in de huidige systematiek te weinig besteed aan het
onderhoud.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Ik wil even
terugkomen op de ondergrens van ƒ
100.000. Ik ga een heel eind mee
met mevrouw Oomen. Hoe hard is nu
die ondergrens? Mevrouw Oomen
zegt dat in het kader van stads- en
dorpsvernieuwing een uitzondering
kan worden gemaakt voor gemeenten. Laten wij die ƒ 100.000 als
richtgrens houden. Er zijn een aantal
gemeenten die in het verleden een
heel goed monumentenbeleid
hebben gevoerd, maar onder dat
bedrag zitten. Kunnen gemeenten die
er nu onder zitten toch een aanvraag
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Mevrouw Van Heemskerck Pillis-Duvekot

(VVD)

doen? Is ƒ 100.000 een richtsnoer of
is het een heel duidelijke, scherpe
lijn?
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Ik
heb een andere mening dan de
mening die in de brief van de NCM is
verwoord. Ik ben van mening dat de
situatie moet zijn dat je een ondergrens van ƒ 100.000 hebt. Ik heb
daarvoor een pragmatische reden
aangedragen. Het geeft de provincies
namelijk de moqelijkheid, over een
redelijk budget tó beschikken. Ten
tweede kan ik mij als uitzonderingsmogelijkheid voorstellen dat, ook
vanwege de koppeling met de stadsen dorpsvernieuwing, je de gemeenten die rechtstreeks geld krijgen uit
het fonds voor de stads- en dorpsvernieuwing — dat zijn 74 gemeenten — en die met het monumentenbudget onder de ƒ 100.000 zouden
komen, aangeeft dat zij in combinatie
met het budget voor de stads- en
dorpsvernieuwing toch heel wat
kunnen doen. Om die reden zijn wij
bereid, te dien aanzien een uitzondering te maken. Verder wil ik niet
gaan.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Dus u
decentraliseert eigenlijk in beperkte
zin. U zegt: wij schuiven het door
naar de gemeenten, maar alleen als
de gemeenten een budget hebben
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dat voldoende is. U stelt daarbij de
grens.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Ja, ik stel de grens.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Tegen de
gemeenten die onder die grens
zitten, maar die zelf willen beslissen
of zij de decentralisatie al dan niet
accepteren, zegt u: sorry, maar u
hebt een te gering budget?
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Ik
heb net begrepen dat u een heel eind
met mij mee kunt gaan en dat de
grens van ƒ 100.000 voor u niet
onaanvaardbaar is.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Ik heb
gezegd dat ik een eind met u mee
kan gaan. Het gaat mij echter om de
vrijwilligheid en om de zuiverheid van
de decentralisatie. Over het laatste
vroeg ik nadere uitleg.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Op het moment dat de gemeenten
zelf kunnen kiezen, vervalt mijn
eerste argument, namelijk dat de
provincies een fatsoenlijk budget
krijgen. Dat is dus heel pragmatisch
gekozen.
De heer Nuis (D66): Ik heb zojuist
gezegd dat gemeenten weliswaar

19 april 1988
TK69

69-3532

Oomen-Ruijten
zelf mogen kiezen, maar dat zij wel
aan bepaalde voorwaarden moeten
voldoen. Het is geen kwestie van:
kom maar hier met dat geld. Nee, er
moet een verordening zijn, een
commissie enz. Daar moeten de
gemeenten aan voldoen. U heeft zelf
al gezegd dat u verwacht dat er veel
gemeenten zullen zijn die niet aan de
voorwaarden zullen voldoen.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Ja, dat verwacht ik. Ik heb twee
redenen om de grens op ƒ 100.000
te stellen. De eerste reden is dat men
boven die grens de mogelijkheid
heeft, een fatsoenlijk monumentenbeleid te voeren. De tweede reden is
van meer pragmatische aard. Als ik
de grens op ƒ 100.000 stel, dan houd
ik een fatsoenlijk budget over voor de
provincies. Daar kunnen de provincies dan iets mee doen. In het laatste
geval doe ik de volgende suggestie
voor een uitzonderingsmogelijkheid.
De gemeenten die rechtstreeks
worden gefinancierd uit het fonds
voor de stads- en dorpsvernieuwing
en die dus geen bijdrage bij de
provincie hoeven te halen, zouden de
mogelijkheid moeten krijgen o m ook
de monumentengelden rechtstreeks
gefourneerd te krijgen, zodat zij niet
naar de provincie hoeven voor dat
stukje monumentengeld.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Met respect
voor uw mening moet ik toch zeggen
dat dit natuurlijk buitengewoon
bevoogdend is. U stelt dat wij zoveel
mogelijk decentraliseren naar het
laagste bestuursniveau. Dat is in dit
geval de gemeente. Als wetgever
zegt u echter: gemeenten die een
budget onder ƒ 100.000 zouden
krijgen, krijgen dat niet, want dat
moet naar de provincie. Dat is niet
alleen bevoogdend, maar het is ook
geen zuivere decentralisatie. Het is
voor mij nog erg onduidelijk.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Wat bedoelt u eigenlijk? U hebt in uw
eerste interruptie gezegd dat u een
heel eind met mij mee kunt gaan. Ik
had uit eerder overleg ook begrepen
dat u de grens van ƒ 100.000 niet
onaanvaardbaar vindt. Ik geef de
gemeenten nu de mogelijkheid, een
eigen beleid te voeren op het terrein
van de monumenten en de stads- en
dorpsvernieuwing. Het monumentenbeleid wordt meestal goed ingepast
in het beleid ter zake van de stadsen dorpsvernieuwing. Je kunt tegen
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die gemeenten niet zeggen dat zij het
geld voor de stads- en dorpsvernieuwing rechtstreeks krijgen, maar dat
zij hun hand bij de provincie op
moeten houden voor monumentengeld. Daarom heb ik deze grens
getrokken. Ik heb ook gezegd dat er
nog een andere reden telt. Dat is de
meer pragmatische reden dat de
provincies een fatsoenlijk budget
overhouden. Daarom kan ik niet
continu uitzonderingen blijven
maken. Ik heb de berekeningen
opgevraagd. Hierin zie je dat er voor
de provincies niet verschrikkelijk veel
overblijft, wanneer elke gemeente
een budget krijgt van ƒ 50.000.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Wat is het
uitgangspunt? Is het decentralisatie
naar een zo laag mogelijk bestuursniveau of is het een redelijk, werkbaar
budget voor de provincies ten koste
van de eigen zeggenschap van de
gemeenten? Dit is een verwarring
van enkele principes die uitgangspunt van de wet zijn.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Ik
houd mij vast aan uw eerste interruptie.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Van mijn
eerste interruptie was de eerste zin:
ik ga een heel eind met u mee. Dit
betrof de richtlijn.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): U
bent het eens met die ƒ 100.000.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Ik ben het
ermee eens op basis van vrijwilligheid. Het lijkt mij heel zuiver, tegen
de gemeenten te zeggen dat naar
onze mening ƒ 100.000 de grens is
waarboven je een werkbaar beleid
voor monumenten kan voeren. Als je
decentraliseert, kun je dit echter niet
opleggen. Er zijn al gemeenten met
een kleiner budget die, zoals mijn
collega Nuis zojuist al zei, aan de wet
voldoen met een verordening en een
commissie of te kennen hebben
gegeven, dit te zullen doen. Dan mag
je als wetgever niet bevoogdend
optreden in dezen.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Het heeft niets met bevoogding te
maken. Ik constateer in de praktijk
van het leven dat gemeenten met
kleine budgetten verschrikkelijk
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weinig kunnen doen. Dan moet er
een grens gesteld worden.
De heer De Pree (PvdA): Mevrouw
Van Heemskerck maakt er zo'n
probleem van. Hoe gaat het met het
fonds stads- en dorpsvernieuwing?
Het geld gaat rechtstreeks naar
gemeenten, voor zover zij recht
hebben op een bedrag ter grootte
van 1 promille. Voor de gemeenten
die eronder zitten, loopt het via de
provincie met het argument dat
versnippering moet worden voorkomen. Hierover waren wij het in de
Kamer roerend eens. In feite gaat het
nu om hetzelfde principe: het
voorkomen van versnippering. Het
geld moet naar een zo laag mogelijk
niveau gaan, behoudens als het te
veel versnipperd wordt. Hiervoor
moet je een grens trekken.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Ik
wijs mevrouw Van Heemskerck erop
dat een motie die wij in 1984
kamerbreed hebben ingediend, ook
haar handtekening had.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Ik heb de
motie bij mij. Hierin staat geen enkele
referte aan de stads- en dorpsvernieuwing.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): In
verband met ds door mij gewenste
verhoging van de budgetten van ƒ
50.000 naar ƒ 100.000 attendeer ik
de minister op de in de memorie van
antwoord aangekondigde regeling
voor de kanjers. Wanneer ik het goed
zie, heeft de bijstelling van de
budgetten ook consequenties voor
de kanjers. Ik nodig de minister ertoe
uit, hierop in te gaan.
Naar mijn mening wordt in de
huidige systematiek te weinig
besteed aan het onderhoud. Wij zien
graag dat in de algemene maatregel
van bestuur een geleidelijke verschuiving binnen het budget optreedt ten
gunste van het onderhoud.
In dit verband wijs ik op een net
verschenen rapport van Hirsch Ballin
over het onderhoud van monumentale kerken. Ik nodig de minister ertoe
uit, aan te geven hoe hij gestalte
denkt te geven aan de reële vragen
die op dit punt worden gesteld. Is hij
ertoe bereid, ons in de algemene
maatregel van bestuur een regeling
op dit punt te presenteren? Afhankelijk van zijn antwoord dienen wij in
tweede termijn een motie hierover in.
Mijn fractie ziet het zo: de
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onderhoudsplicht wordt opgelegd als
subsidievoorwaarde. Dit wil zeggen
dat op het moment dat er gerestaureerd is met subsidie of voor een
bepaalde categorie een tegemoetkoming voor het onderhoud beschikbaar is, de verplichting bestaat dat
het monument wordt onderhouden.
Daarenboven menen wij dat regelmatig en deskundig toezicht, bij
voorbeeld door een organisatie als
de monumentenwacht of andere
particuliere organisaties, van belang
is. Wij zouden derhalve ook als
subsidievoorschrift aan de eigenaar
van een monument de periodieke
controle door een deskundige op het
terrein van de monumenten willen
opleggen.
Dan, Voorzitter, kom ik op de
afgifte van subsidiebeschikkingen en
de relatie met het NRF. Vanwege de
band met het Nationaal Restauratie
Fonds zal de afgifte van subsidiebeschikkingen vooralsnog centraal
moeten gebeuren. Echter, met een
aantal gemeenten zijn convenanten
afgesloten. Wij zouden het nu graag
daarheen geleid willen zien, dat via
de convenantsmethode er toegewerkt wordt naar nog meer decentralisatie.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
Pillis D u v e k o t (VVD): Voorzitter!
Mag ik mijn collega even het
volgende vragen? Wat bedoelt
mevrouw Oomen met de convenantmethode? Nog een verdergaande
decentralisatie in dezen?
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Nee, ik bedoel dat er in meer
gemeenten een convenant moet
komen.
Voorzitter! Ik kom op enkele zaken
die samenhangen met de wetgeving.
Allereerst de positie van de provincies. De provincie krijgt in onze wijze
van zien meer taken toebedeeld dan
in het concept-voorstel van wet. Ik
wijs hier onder andere op de
budgettoedeling en de vergunningenproblematiek. De nota uit 1984
en het concept-wetsvoorstel was
voor de provincies aanleiding om te
dreigen met subsidieterugtrekking.
Mag ik aannemen dat de provincies,
nu men meer bevoegdheden krijgt,
de eerder door hen gevoteerde
gelden voor restauraties ook
beschikbaar zullen houden? Heeft de
minister daarover overleg gehad met
het IPO?
Voorzitter! Dan het thema van de
apparaatskosten. De minister is zeer
voortvarend geweest om op grond
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van het voorstel van wet al afspraken
te maken met de VNG en de Raad
voor de gemeentefinanciën voor een
vergoeding van de apparaatskosten
van de gemeenten. In het eindverslag
hebben wij op dat punt kritische
opmerkingen gemaakt. Wanneer wij
nu gaan naar een financiële opzet
conform het fonds stads- en
dorpsvernieuwing, zullen in elk geval
de apparaatskosten voor de gemeenten substantieel minder hoog
uitvallen. Gaat de minister over deze
afspraken nieuw overleg voeren en is
hij voornemens dan ook een lagere
vergoeding af te spreken? Ik zou dit
consequent vinden.
Voorzitter! Anderzijds kan het
volgende worden opgemerkt. Nu de
provincie meer taken krijgt als
gepland in het concept-voorstel van
wet, zouden apparaatskosten
doorgeschoven kunnen worden van
gemeenten naar de provincie. Ik zou
de minister willen vragen o m het
bedrag dat in mindering wordt
gebracht bij de gemeenten, door te
schuiven naar de provincies.
Overigens wil ik daaraan meteen
toevoegen dat, wanneer de provincies bovenop hetgeen via de
verschuiving wordt toegewezen extra
claims zouden indienen, wij in elk
geval van mening zijn dat een beroep
op extra middelen niet gehonoreerd
moet worden. Niet alleen het feit dat
zulks in mindering gaat van het
beschikbare restauratiebudget, maar
ook de overweging dat taken die men
nu toebedeeld krijgt niet zwaarder
zijn dan men vrijwillig al deed — dit
heeft men ons steeds laten weten —
leidt ons tot deze conclusie.

Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Ik

stel die vraag ook aan de minister
maar ik geef daarbij meteen mijn
mening. Bij de behandeling van de
nota zijn de provincies namelijk naar
ons toegekomen en zij hebben
gejammerd over het feit dat enkele
taken die zij nu al vrijwillig deden, bij
de nieuwe wet ineens afgenomen
zouden worden. Als dat juist is en de
wetgever geeft hun nu de taken
formeel terug, zouden zij niet met
grote extra claims moeten komen.
Dat is mijn verhaal.
Voorzitter! Ik heb nog een enkele
opmerking over de Stichting
Maritiem Onderzoek. Wij hebben,
alles afwegend, begrip voor de
opstelling van de minister dat in
formele zin geen taak aan de
stichting kan worden toegewezen.
Toch maken wij ons zorgen. Deze
particuliere organisatie die voor de
onderwaterarcheologie van grote
betekenis is, moet in staat blijven om
haar activiteiten uit te oefenen. Zou
het niet mogelijk zijn om in de vorm
van een convenant afspraken met de
stichting te maken over de inschakeling voor de onderwaterarcheologie?
Wij zijn verheugd dat in de wetgeving
een regeling komt voor de opgravingen van vondsten en archeologische
monumenten, maar zou de minister
nog eens dieper willen ingaan op de
werking van de regeling die hij heeft
voorgesteld?
Mijnheer de Voorzitter! Bij de
restauratie-aannemerij heeft men de
alarmklok geslagen. De restauratieaannemer krijgt te weinig mogelijkheden om opdrachten te verwerven.
Dat is de reden waarom het restauratievak dreigt uit te sterven. Zoals de
regering antwoordt op onze vragen in
het eindverslag, biedt de onderhoudsregeling op centraal niveau
wellicht enig soelaas. Ik vraag mij
echter af of er geen andere mogelijkheden zijn o m de restauratiekennis
en de kennis van het oude ambacht
als zodanig te behouden. Zou de
minister bereid zijn om in overleg
met zijn collega's van onderwijs en
sociale zaken te bezien waar de
problemen liggen en voorstellen te
doen ter oplossing? Dat is van
wezenlijk belang voor de monumentensector.
Voorzitter! Tot slot wil ik een
enkele opmerking maken aan het
adres van de Rijksdienst. De RDMZ
heeft jarenlang grote onzekerheid
gekend over de te kiezen structuur
van de wetgeving. Aan die onzekerheid komt na vandaag een einde.
Namens mijn fractie wil ik respect
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Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Voorzitter!
Mag ik mijn collega eraan herinneren
dat als wij eenmaal in de wet
opleggen dat een aantal taken
doorgeschoven worden naar een
ander bestuurlijk niveau, dit bestuurlijk niveau eigenlijk niet meer genoeg
heeft aan wat wij hier vinden — ik
ben het namelijk met mevrouw
Oomen eens dat er niet meer geld
van het restauratiebudget zou
moeten gaan naar apparaatskosten
— en dat het dit dan met de wet in
de hand kan claimen? Ik ga er nog
nader op in, maar misschien is het
goed dat ook ten aanzien van deze
vraag de minister nog eens uitgebreid uitleg geeft, want misschien
hebben wij het wel fout.
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De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het zou te pathetisch
klinken om Nederland een monumentaal land te noemen, maar het is wel
een land met veel monumenten. Vele
ervan vormen de typisch kern van
onze binnensteden en zij weerspiegelen cultuurhistorisch enkele kenmerken van onze nationale identiteit.
Doorgaans zijn het kleinschalige
monumenten, produkten van een
commerciële en burgerlijke cultuur
die onze tijd zonder veel cesuren
verbindt met vroeger eeuwen.
Kortom, het zijn zaken waar iedereen
trots maar vooral ook - dat moet
ons niet zwaar vallen — zuinig op
moet zijn.
Het is bekend dat dit in het
verleden wel eens anders is geweest.
Niet alleen van overheidswege maar
ook van particuliere zijde is de
belangstelling voor ons monumentenbezit nu vrij groot. Op het terrein
van de zorg voor onze monumenten
is de behoudzucht goed ontwikkeld
en dat is hier een deugd. Monumentenzorg is gelukkig niet meer
uitsluitend een zaak van een kleine
elite met voldoende cultureel
verantwoordelijkheidsbesef. Die zorg
is in de achter ons liggende decennia
als het ware gedemocratiseerd.
Daarom is het een goede zaak dat de
Monumentenwet van 1 9 6 1 , die
stellig niet zonder verdienste is
geweest, nu wordt vervangen door
een nieuwe Monumentenwet. Daarin
krijgen in het bijzonder de lagere
overheden een meer substantiële rol
toebedeeld. Ik heb er begrip voor dat
de Raad van State bedenkingen heeft
tegen het in handen leggen van de
gemeenten van de bevoegdheid,
vergunningen voor sloop, wijzigingen
en dergelijke te verstrekken;
onverantwoord is deze beslissing
echter niet. Mocht er al een gemeentebestuur zijn dat wat al te rauw met

het monumentenbezit dreigt o m te
springen, dan zijn tegenwoordig de
burgers alert genoeg daartegen in
het geweer te komen.
Na de behandeling van de nota
Momumentenzorg was het niet zo
verbazingwekkend dat de Kamer het
wetsvoorstel aanvankelijk vooral
heeft beoordeeld vanuit de optiek
van de gewenste decentralisatie. De
regering is er evenwel in geslaagd,
op overtuigende wijze de door haar
gekozen opzet van een nieuwe
Monumentenwet te verdedigen. De
spreiding van de onderscheiden
bevoegdheden over de centrale
overheid en de lagere overheden is in
het algemeen evenwichtig en
verantwoord. Ik zou dit overigens ook
gezegd hebben als besloten was, de
aanwijzing van beschermde monumenten in handen te leggen van de
provinciale besturen. Ook dan zou
voldaan zijn aan de legitieme eis, dat
de waardestelling en de bescherming
enige afstand van plaatselijke
opvattingen en belangen vereisen.
Ook dan zou de bescherming van
monumenten als een zaak van
algemeen belang, te weten de
bescherming van het nationale
erfgoed, in goede handen zijn
geweest.
Echter, voor een meer centralistische opzet zijn ook goede argumenten aan te voeren. Immers, met deze
manier van werken hebben wij de
nodige ervaring. Dat is bij deze
materie niet zonder betekenis.
Daarnaast geldt natuurlijk het in de
memorie van antwoord breed
uitgemeten argument, dat de
financiële middelen moeten worden
opgebracht door in het bijzonder het
ministerie van WVC. Dan is het een
goede zaak dat daar ook de betrokkenheid met en het zich verantwoordelijk weten voor ons monumentenbezit levend wordt gehouden. Ik weet
het: tegen een bezuinigingsbeleid is
uiteindelijk geen enkel kruid gewassen. Het wil echter nog wel eens
voorkomen dat een minister soms
iets gemakkelijker kort op uitkeringen
aan provincies dan op een favoriete
begrotingspost van het eigen
departement.
De ministeriële aanwijzigingsbevoegdheid en het gemeentelijke
vergunningensysteem zijn de beide
spillen waar omheen het wetsvoorstel is opgebouwd. In de onderlinge
verhouding tussen beide centrale
onderdelen van het wetsvoorstel zit
nog een aspect, dat in de schriftelijke
gedachtenwisseling niet zo uitdruk-

kelijk aan de orde is geweest. In de
memorie van antwoord op bladzijde
9 zegt de regering terecht, dat het
slopen van beschermde monumenten
in de praktijk voor het overgrote deel
geschiedt op bouwkundige gronden.
Aan de vergunningverlening ligt in
het algemeen dan ook meer een
bouwkundige dan een waardestellende deskundigheid ten grondslag. Is
het dan niet wat merkwaardig om die
waardestellende deskundigheid wel
noodzakelijk te vinden als het gaat
om de aanwijzing van monumenten
als beschermwaardig, maar daaraan
geen betekenis meer te hechten als
het gaat om het slopen ervan?
Kortom, vloeit uit de logica van het
systeem van de waardebepaling op
afstand niet voort, dat aan een
beslissing tot sloop voorafgaat een
ministeriële beslissing om de
beschermde status op te heffen? Ik
zou het op prijs stellen als de
regering op deze spanning tussen de
bevoegdheden van de onderscheiden
overheden zou willen ingaan.
In de stukken is ook aandacht
besteed aan de reikwijdte van de
wet. Zo wordt in de memorie van
toelichting gewag gemaakt van de
pleidooien om ook cultuurhistorisch
waardevolle structuren en elementen
onder het werkingsgebied van de
Monumentenwet te brengen.
Gewezen wordt op een daartoe
strekkend voorstel van de dr. A.A.
Beekmanstichting uit 1985. De
regering zegt daarover, voorstander
te zijn van het interdepartementaal in
studie nemen van dit onderwerp. In
een recent advies van de Natuurbeschermingsraad wordt het betreurd,
dat voor deze beschermwaardige
zaken nog geen plaats kon worden
ingeruimd in de Monumentenwet. Ik
denk dat het thans misschien wat
onrijp zou zijn, dit voorstel onmiddellijk over te nemen. Ik meen echter
wel, dat de regering er moeilijk
onderuit kan in dit debat mede te
delen, binnen welke termijn zij deze
interdepartementale studie gereed
denkt te hebben. Kan hierover een
mededeling worden gedaan?
Ik kan verder kort zijn over de in
het wetsvoorstel neergelegde
verdeling van de bevoegdheden en
de wettelijke vormgeving van een en
ander. Ik kan er best begrip voor
opbrengen dat het automatisme van
de voorbescherming door de
regering uit de wet is gehaald. Ik ben
echter in de stukken geen inhoudelijk
argument tegengekomen waarom
het niet mogelijk zou zijn om
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uitspreken voor de wijze waarop
directie en medewerkers hebben
meegewerkt aan de nieuwe opzet
van de Monumentenwet. Ik ga ervan
uit, dat de nieuwe structuur voldoende mogelijkheden biedt om kennis en
ervaring nog meer uit te buiten voor
een prima nationaal monumentenbeleid. We hebben mede dankzij de
Rijksdienst een uitstekende internationale reputatie. Wij zijn ervan
overtuigd dat de nieuwe structuur
voldoende mogelijkheden zal bieden
om die positie te behouden.

D
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Schutte
eigenaars van een beschermd
monument te verplichten gedurende
de adviesperiode te meiden wanneer
zij wijzigings- of sloopplannen
hebben. In de memorie van antwoord
staat daar slechts over, dat de
regering dat een te zwaar middel
acht. Waarom zij die mening is
toegedaan, wordt echter niet
duidelijk. Misschien kan daarop nog
een antwoord komen.
Evenmin is het mij duidelijk
geworden waarom het niet mogelijk
is om in artikel 11 expliciet te
bepalen dat het verboden is om een
beschermd monument te verwaarlozen. Ik vrees dat het nu niet eenvoudig zal zijn om iemand aan te pakken
met als verwijt dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan strafbare
verwaarlozing. Misschien kan
hiernaar nog eens worden gekeken.
Ook blijf ik het jammer vinden dat in
artikel 16 de figuur van de fictieve
vergunningverlening is opgenomen.
Ik meen dat dit in een aantal situaties
te riskant is en dat het in het systeem
van de wet best vermeden kan
worden. Wat de regering hierover in
de memorie van antwoord heeft
opgemerkt, heeft mij in elk geval nog
niet overtuigd.
Dit waren mijn opmerkingen over
het voor ons liggende voorstel,
Voorzitter. De regeling is natuurlijk
maar de helft van het verhaal. De
andere helft bestaat uit de benodigde
en de te verstrekken financiën. In de
memorie van antwoord is de regering
uitvoerig ingegaan op de vraag naar
het niveau van de inspanning in
financiële zin voor de monumentenzorg. Het is niet eenvoudig om een
en ander goed in beeld te krijgen,
maar ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat de geldstroom gelet
op wat nodig is als vrij mager moet
worden gekwalificeerd. Zo is het
rijksbudget met ingang van 1985
structureel verlaagd en is de afstand
tussen wat nodig en wat beschikbaar
is zeer groot. Ik heb er begrip voor
dat de Monumentenwet geen
uitgewerkte financieringsparagraaf
kent. Met de Rijkssubsidieregeling
restauratie monumenten is best te
leven, zeker als die regeling na
inwerkingtreding van de wet de
status van algemene maatregel van
bestuur krijgt. De regeling zal echter
aanzienlijk worden gewijzigd. Dat is
nodig, vooral met het oog op het
uitbreiden van de mogelijkheden van
reservering van gelden door gemeenten en het beschikbaar stellen van
grote bedragen voor de relatief grote

monumenten of restauraties. Nu mag
de Kamer over de algemene maatregel van bestuur later meepraten, als
zij dat wil. Wel wil ik zeggen dat ik
begrip heb voor de kritiek van de
Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming op het
voorstel om gemeenten met een
klein restauratiebudget bij de
provincie onder te brengen. De wens
van deze stichting om een gemeente
een subsidiebeleid te laten voeren als
zij een monumentenbeleid in de zin
van de wet voert, lijkt mij redelijk. Ik
verneem graag het commentaar van
de regering.
Het lijkt mij van belang, als de
Kamer over een aantal jaren een
evaluatie krijgt van de werking van
zowel de wet als de algemene
maatregel van bestuur. Daarom sluit
ik mij aan bij de vraag van de heer
Van der Vlies of het, gelet op de aard
van de materie, niet gewenst is om in
de wet een "evaluatie-artikel" op te
nemen. Daarin zou bij voorbeeld
kunnen staan dat over pakweg vijf
jaar de hele regeling eens tegen het
licht wordt gehouden, zodat er
expliciet een moment komt waarop
de wetgever zich kan bezinnen op de
vraag of hetgeen op papier zo mooi
lijkt in de praktijk ook effectief is. Een
dergelijke evaluatie zal bevredigender
zijn dan een eventueel jaarlijks
terugkerende discussie bij de
begrotingsbehandeling, die waarschijnlijk toch fragmentarisch is. Ik
verneem graag het oordeel van de
minister op deze suggestie.
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De heer De Pree (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Sinds de totstandkoming van de huidige Monumentenwet in 1961 is er met betrekking tot
de monumentenzorg dank zij allerlei
ontwikkelingen het nodige ten goede
veranderd. Met name het feit dat
monumentenzorg een veel minder
geïsoleerde positie inneemt dan
vroeger vaak het geval was en dat
monumentenzorg door steeds
minder mensen als een soort hobby
— en dan nog een luxe hobby ook —
wordt gezien, is een goede zaak. Het
gaat bij de monumentenzorg immers
niet alleen om cultuur, om schoonheid en om het behoud daarvan. Het
gaat ook om veel " h a r d e r e " zaken.
Er blijkt in de praktijk een nauwe
samenhang te zijn met de stadsvernieuwing en de vitaliteit van onze
steden en dorpen. Uit onderzoek
blijkt hoe monumenten een belang-

rijke bijdrage leveren aan de positieve
belevingswaarde van burgers ten
aanzien van bij voorbeeld binnensteden. De aantrekkingskracht van onze
steden en dorpen op het toerisme
zou veel minder groot zijn zonder de
tienduizenden rijksmonumenten en
provinciale en gemeentelijke
monumenten. Daarnaast bieden
restauratie en onderhoud van
monumenten hoogwaardige en zelfs
vaak ambachtelijke werkgelegenheid.
Monumenten verlenen steden en
dorpen een belangrijk deel van hun
identiteit en kunnen tevens bijdragen
aan vergroting van het historisch
bewustzijn en het respect voor de
prestaties van generaties voor ons.
Kortom, talloze factoren maken het
belang van monumenten en monumentenzorg duidelijk. Dat besef leeft
gelukkig niet alleen bij de rijksoverheid, maar ook bij de lagere overheden en de vele particuliere monumentenorganisaties. Daarom is het
terecht dat de bestaande, sterk
centralistische Monumentenwet
wordt vervangen. De fractie van de
Partij van de Arbeid is er, zo is tijdens
de schriftelijke behandeling al
gebleken, een groot voorstander van
dat op het terrein van de monumentenzorg de bevoegdheden en de
bijbehorende middelen op een zo
laag mogelijk bestuurlijk niveau
terechtkomen. Allereerst doel ik dan
op de gemeenten. Daar waar dat niet
gebeurt, zal met heel sterke argumenten moeten worden aangetoond
waarom dat niet kan.
Wie de tekst van het wetsvoorstel
nauwkeurig leest, moet constateren
dat naast decentrale ook sterk
centrale elementen te vinden zijn. De
aanwijzing gebeurt centraal, zij het
met een zwaarwegend advies van
gemeente en provincie. De vergunningverlening geschiedt voor een
deel decentraal en voor een ander
deel centraal. De subsidiëring kent
een mengvorm van centraal en
decentraal. Bij de bespreking van de
afzonderlijke onderwerpen kom ik
hierop terug, omdat naar het oordeel
van mijn fractie de decentrale
elementen kunnen worden versterkt.
Ik kom op de aanwijzing. De
aanwijzing van monumenten blijft
een bevoegdheid van de rijksoverheid. Daarvoor worden door de
regering argumenten genoemd, met
name inzake de normstelling, die
duidelijk moeten maken dat dit niet
aan de gemeenten kan worden
overgedragen. Het gevolg daarvan is
wel dat wij blijven zitten met de
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situatie van drie soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale
monumenten en gemeentelijke
monumenten, waarvoor dan ook nog
heel verschillende regimes gelden,
wat de duidelijkheid voor de eigenaren niet bevordert. Het enige
argument dat in de ogen van mijn
fractie werkelijk hout snijdt en haar
ertoe brengt akkoord te gaan met
centrale aanwijzing is de fiscale
faciliteit, zolang deze althans bestaat.
Bij decentralisatie van de aanwijzingsbevoegdheid zou een situatie
ontstaan waarin gemeenten door het
aanwijzen van panden tot beschermd
monument de rijksoverheid zouden
opzadelen met de financiële gevolgen daarvan, omdat de eigenaar
automatisch in aanmerking zou
komen voor fiscale aftrek van
restauratie- en onderhoudskosten.
Wel zou ik graag van de minister
horen of ook hij het van belang vindt,
dat in de toekomst lagere overheden
niet alleen een zwaarwegend advies
mogen uitbrengen over de aanwijzing, maar ook zelf, meer dan t o t
dusver, het initiatief kunnen nemen in
de richting van de rijksoverheid o m
tot aanwijzing over te gaan. Al blijft
dan de formele aanwijzingsbevoegdheid bij het Rijk, de initiatieffunctie
van lagere overheden kan een
grotere rol gaan spelen.
W a t de aanwijzing tot beschermd
stads- en dorpsgezicht betreft heeft
de redenering van de regering ons
niet overtuigd. De bevoegdheid
daartoe behoort in onze ogen in
handen te worden gelegd van de
provincie, nadat advies is uitgebracht
door de Rijksdienst en de Monumentenraad. Ik zie niet in waarom een
provinciaal bestuur, dat in het
ruimtelijke-ordeningsbeleid een
belangrijke rol vervult, bij voorbeeld
doordat het alle gemeentelijke
bestemmingsplannen moet goedkeuren — na aanwijzing tot beschermd
stads- en dorpsgezicht dient een
gemeente voor dat gebied een
bestemmingsplan te maken — niet in
staat zou zijn, een dergelijke aanwijzing naar behoren uit te voeren,
waarbij bovendien de Rijksdienst
adviseert. Ik stel een vraag over de
definitie in artikel 1, lid 1, onder f. Uit
deze definitie blijkt dat sprake is van
gebieden waarin zich ten minste één
monument bevindt. Maar ik kan mij
voorstellen dat er gebieden zijn met
een samenhang en een cultuurhistorische waarde die het de moeite
waard maken om tot aanwijzing als
beschermd stads- en dorpsgezicht

over te gaan, ook wanneer binnen
zo'n gebied geen sprake is van de
aanwezigheid van één of meer
monumenten. Dat zou je toch kunnen
oplossen door de laatste zin van de
definitie te wijzigen in: en/of in welke
groepen zich één of meer monumenten bevinden. Dat betekent dat, als er
geen erkend monument in zo'n
gebied is, desalniettemin aanwijzing
kan plaatsvinden.
Mijn fractie heeft bezwaren tegen
de voorgestelde wijziging waarbij de
zogeheten " v o o r b e s c h e r m i n g "
grotendeels vervalt. Dat leidt
weliswaar tot een vereenvoudiging
van de procedure, maar aan de
andere kant leidt het tot de situatie
waarin een pand waarvoor de
aanwijzingsprocedure van start is
gegaan, tot aan het moment van de
aanwijzing geen bescherming geniet.
Ik ben het wel met de minister eens
dat tegenwoordig tijdens de aanwijzingsprocedure in de meeste
gevallen sprake is van goed overleg
met de eigenaar en dat monumentenzorg veel meer is geaccepteerd en
ingeburgerd dan vroeger het geval
was, maar over al die goed lopende
situaties heb ik het niet. Het gaat om
die gevallen waarin een eigenaar
geen prijs stelt op aanwijzing, bij
voorbeeld omdat hij de lasten
zwaarder vindt wegen dan de lusten
of omdat de status van beschermd
monument hem te veel belemmert in
zijn mogelijkheden om met het pand
te doen wij hij wil. In het wetsvoorstel
wordt wel geregeld dat de minister in
een bedreigende situatie incidenteel
kan beslissen o m de voorbescherming te laten gelden, maar het is de
vraag of in zo'n geval een dergelijke
ad hoe-benadering niet veel o m slachtiger is dan de tot dusver
bestaande toestand van automatische voorbescherming. Daarmee is
in ieder geval zeker gesteld dat er
geen ongelukken gebeuren en weet
iedereen precies waar hij aan toe is.
Ik denk dat dit in de toekomst nog
belangrijker gaat w o r d e n , namelijk
wanneer bij de jongere monumenten
het inventarisatieproject op een
gegeven ogenblik is afgerond, moet
worden geselecteerd en tot aanwijzing kan worden overgegaan. Ook
dan is het van belang dat vanaf dat
moment voorbescherming geldt.
Ik kom op de vergunningverlening.
De fractie van de Partij van de Arbeid
is het ermee eens, dat de vergunningverlening wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten, voor zover
die een verordening hebben opge-

steld en beschikken over een
adviescommissie. Op die manier is
het goed mogelijk dat gemeenten
een verantwoord beleid voeren. Zij
zijn het best in staat o m de soms
strijdige belangen nauwkeurig tegen
elkaar af te w e g e n . Via de tweede
nota van wijziging is de regering
tegemoet gekomen aan de wens van
de Kamer om mogelijke belanghebbenden meer kansen te bieden om
eventueel tegen een aanvraag tot
vergunning of een vergunningverlening in het geweer te komen. Wel
willen wij aan een ingesteld beroep
een schorsende werking toekennen.
Ik neem aan dat de terinzagelegging
van een vergunningaanvraag en met
name de bekendmaking daarvan
door B en W op de gebruikelijke wijze
inhouden, dat B en W een dergelijke
aanvraag bij voorbeeld ook bekendmaken via huis-aan-huis-bladen. Ik
denk dan aan de gebruikelijke
procedure bij het aanvragen van een
bouwvergunning. Ik hoor daarop
graag de reactie van de minister.
Ik heb er begrip voor dat de
regering het van groot belang vindt,
dat over een vergunningaanvraag
snel wordt beslist en dat daartoe in
de wet een termijn van ten hoogste
zes maanden is opgenomen. Ook wij
vinden dat gemeenten zich aan die
termijn moeten houden. Maar tegen
een fictieve vergunningverlening na
het verstrijken van die termijn hebben
wij bezwaar. Immers, er kunnen zich
situaties voordoen waarbij de
gestelde termijn niet kan worden
gehaald. Vooral wanneer het iets zo
ingrijpends is als een vergunning tot
sloop, gebeurt er iets dat onomkeerbaar is. Na zes maanden kan een
monument dan worden afgebroken
en dat gaat ons te ver. Een rijksmonument — en daar praten wij over —
wordt niet zo maar op de m o n u m e n tenlijst geplaatst. Het is prima dat
een gemeente zich aan de termijn
houdt, maar de prijs van de sanctie
bij niet nakomen daarvan is ons te
hoog. Op zijn minst zou een gemeente de mogelijkheid moeten hebben,
één keer de termijn met zes maanden
te verlengen.
Op het punt van de vergunningverlening en het niet handelen in strijd
daarmee wil ik de minister nog een
vraag stellen. Verdient het geen
aanbeveling o m bij de strafbepalingen, naast gevangenisstraf of
geldboete, ook expliciet op te nemen
het op kosten van de overtreder doen
herstellen van het monument in de
oorspronkelijke staat? Of voorziet het
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wetsvoorstel — ik vraag dit ook naar
aanleiding van de nota naar aanleiding van het eindverslag — daarin via
de artikelen 3 0 tot en met 33 wat de
minister betreft en de artikelen 152
tot en met 1 55 van de Gemeentewet
wat de gemeenten betreft?
Tijdens de schriftelijke voorbereiding heeft mijn fractie ervoor gepleit,
de vergunningverlening voor de
gemeenten die niet aan de voorwaarden voldoen — een verordening en
een commissie — niet bij de minister
te houden, maar over te dragen aan
de provincie. De minister wijst dit af,
niet zozeer om inhoudelijke, als wel
o m praktische redenen. Het zou hier
gaan om een tijdelijke situatie.
Immers, zo stelt de minister, op den
duur zullen alle gemeenten aan de
voorwaarden voldoen en dan is het
niet verstandig o m zo'n tijdelijke
bevoegdheid bij de provincie neer te
leggen. Als dat het geval zou zijn, zou
ik het met hem eens zijn, maar ik
betwijfel of het hier slechts om een
overgangsperiode gaat. Ik meen dat
gemeenten met weinig monumenten
of met een gering subsidiebudget
lang niet allemaal aan de gestelde
voorwaarden zullen gaan voldoen.
Daar hebben ze geen zin in en dat
hoeven ze ook niet. Ook de minister
sluit dat niet uit. In de memorie van
toelichting op bladzijde 4 legt hij uit
hoe gemeenten, bij voorbeeld wat de
adviescommissie betreft, gebruik
kunnen maken van de commissie van
een andere gemeente of op basis van
de Wet gemeenschappelijke
regelingen met andere gemeenten
samen kunnen werken. Dan volgt
echter: " D e huidige situatie, waarin
de minister beslist omtrent de
vergunningaanvragen, blijft bestaan
voor die gemeenten, die ook niet
deze oplossing kiezen." Welnu, over
die gemeenten heb ik het en voor die
gemeenten wil mijn fractie de
bevoegdheid niet bij de minister
laten, maar decentraliseren naar de
provincie. Graag hoor ik hierop een
reactie van de minister.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu
spreken over de financiële aspecten
van de monumentenzorg. Later,
wanneer de AMvB op grond van
artikel 34 klaar is, zullen wij daar nog
gedetailleerd over spreken. Voor de
fractie van de Partij van de Arbeid is
het duidelijk dat de komende jaren
het accent nog veel meer dan nu het
geval is, zal moeten verschuiven van
het subsidiëren van grote en over het
algemeen kostbare restauraties naar
het subsidiëren van regelmatig en

noodzakelijk onderhoud. Wanneer
het onderhoud wordt verwaarloosd,
komen wij later voor hoge kosten te
staan en de beschikbare middelen
zijn krap. Dat is de reden waarom
mijn fractie er al jaren voor pleit, te
komen tot een onderhoudsverplichting voor monumenteneigenaren,
ledere keer stelt de regering echter
dat dit niet kan, omdat er geen
subsidieregeling tegenover staat. Er
is wel een subsidieregeling voor
restauraties en daarin is een
onderhoudsverplichting opgenomen,
maar niet voor onderhoud. W e l n u ,
wat ik de minister voorstel, is o m
binnen het beschikbare budget zo
spoedig mogelijk meer middelen vrij
te maken ten behoeve van een
subsidieregeling voor onderhoud,
waaraan dan een onderhoudsverplichting kan worden gekoppeld. Ik
heb uit de memorie van antwoord op
bladzijde 33 begrepen, dat de
benodigde middelen voor zo'n te
ontwerpen onderhoudsregeling
jaarlijks op ƒ 27 min. zouden komen.
Welnu, dan zou dat moeten gebeuren. Het past in onze visie, waarbij de
nadruk steeds meer op onderhoud
dient te liggen. Het argument van de
minister tegen een onderhoudsverplichting komt dan meteen te
vervallen, namelijk dat er geen
subsidieregeling tegenover staat,
want deze staat er dan wel tegenover. Is de minister hiertoe bereid en
wil hij, gekoppeld aan zo'n subsidieregeling voor onderhoud, zo'n
verplichting invoeren?
Ik vind ook dat bij voorbeeld een
verplicht lidmaatschap van de
Monumentenwacht, of in ieder geval
verplichte inspectie, moet worden
ingevoerd, gezien ook de goede
ervaringen die hiermee tot nu toe via
de Monumentenwacht en het
lidmaatschap hiervan zijn opgedaan.
In de memorie van toelichting
reageerde de minister nog positief op
deze suggestie, in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
negatief. Dit was beide keren op
bladzijde 17.
De voor de Monumentenzorg
beschikbare middelen zijn beperkt. Er
was de afgelopen jaren zelfs een
stuwmeer ontstaan van beschikkingen die niet konden worden uitbetaald, omdat het geld op was. Om
hieraan iets te doen, is het Nationaal
Restauratie Fonds er gekomen. Een
eigenaar van een monument
waarvoor een beschikking is
afgegeven, kan hiermee naar het
NRF gaan, waar de subsidie wordt

voorgefinancierd, terwijl dan
bovendien voor een zelfde bedrag
een hypotheek tegen een lage rente
kan worden afgesloten. Mijn vraag is:
Hoe staat het momenteel met de
omvang van het stuwmeer? Van de
ongeveer ƒ 130 min. die jaarlijks op
de begroting van WVC beschikbaar is
voor Monumentenzorg, gaat ƒ 26
min. naar provincies en gemeenten
via het stadsvernieuwingsfonds en
een gedeelte blijft op rijksniveau ten
behoeve van de grote monumenten
(de "kanjers"). Dat is althans het
voorstel van de minister. Ik kom
hierop terug omdat ik graag wil
weten welk bedrag hij in het hoofd
heeft ten behoeve van de grote
monumenten en eventuele calamiteiten. De rest wordt op rijksniveau via
een verdeelsleutel toebedeeld aan de
gemeenten. Maar deze krijgen het
voor hen klaarliggende bedrag niet
als budget uitgekeerd. Nee, er is
sprake van een in mijn ogen zeer
ingewikkelde constructie, w a r t hoe
zit het? Gemeenten maken een
jaarlijks voortschrijdend restauratieprogramma, dat uiteraard binnen het
voor de gemeenten per jaar klaarliggend budget moet blijven. De
monumenteneigenaar die volgens
het programma van zijn gemeente
aan de beurt is, wendt zich tot de
gemeente — de één-loketgedachte
— maar de gemeente geeft de
subsidieaanvraag dan weer door aan
het Rijk. Want de gemeente kan hier
verder zelf niets mee behalve kijken
of het klopt of mijnheer X voor dat
pand inderdaad volgens het gemeentelijke programma aan de beurt is.
Want de subsidiebeschikking wordt
verleend door de minister. Als de
eigenaar de beschikking heeft, kan hij
met deze beschikking in de hand zich
wenden tot het NRF. Bij dit alles
speelt dan ook nog de aparte
monumentenbelastinginspecteur te
Zeist een rol. In de ogen van mijn
fractie is dit beleidsinstrumentarium
van planning, budgetreservering,
subsidiëring en NRF-financiering veel
te omslachtig.
Daarom heb ik tijdens de schriftelijke voorbereiding voorgesteld.
Voorzitter, om het beschikbare
budget echt naar de gemeenten casu
quo de provincies te decentraliseren.
Met de door de gemeenten in plaats
van door de minister afgegeven
beschikking zou de eigenaar zich dan
tot het NRF kunnen wenden. Kortom,
in onze ogen moet het eenvoudiger
kunnen. Daarom heb ik tijdens de
schriftelijk voorbereiding ook
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voorstellen gedaan, maar de reactie
van de minister was negatief en met
name in de nota naar aanleiding van
het eindverslag - ik verwijs naar de
bladzijden 10 en 11 — vond ik zijn
reactie buiten alle proporties. Ik geef
een paar citaten. Door mijn voorstel
zou " d e verhouding met het Nationaal Restauratie Fonds in de wortels
(worden) aangetast" en "het
revolving fund loopt ernstig gevaar"
en "Wijziging van het systeem zou
daarop destructief w e r k e n " . Kortom,
de monumentenwereld zou, althans
in de ogen van de minister, vergaan.
Ik begrijp dat werkelijk niet. Kan de
minister dat nog eens duidelijk
uitleggen? In mijn ogen kan een
bepaalde financieel organisatorische
constructie in ieder geval niet
verhinderen dat tot de bestuurlijke
vormgeving wordt gekomen die
politiek wenselijk wordt geacht.
Volgens mij kan er op dit punt meer
en verder worden gedecentraliseerd
dan nu wordt voorgesteld. Ik ben
benieuwd naar de reactie van de
minister. Eventueel kom ik daar in
mijn tweede termijn op terug.
Mijn fractie vindt het een goede
zaak dat er een onderscheid wordt
gemaakt tussen een jaarlijks bedrag
dat beschikbaar is per gemeente en
een bedrag per provincie voor die
gemeenten die anders een veel te
gering bedrag zouden krijgen en
jaren zouden moeten sparen om ook
maar een monument te kunnen
aanpakken. Toch heb ik hier enkele
vragen over.
In de discussie en de interrupties is
al gewezen op de eigenaardige
situatie dat er straks, bij voorbeeld bij
een grens van ƒ 100.000 provincieafhankelijke gemeenten zullen zijn die
wel een verordening en een adviescommissie hebben en dus op
monumentengebied een actief beleid
voeren en in financiële zin zelfstandige gemeenten die dat niet hebben?
Is voor die eigenaardigheid een
oplossing te bedenken?
Wij zijn het eens met het voorstel
het geld enerzijds over gemeenten en
anderzijds over provincies te
verdelen. Hoe verhoudt dit voorstel
zich echter tot het voorstel de grote
monumenten, de kanjers, centraal te
subsidiëren? In beide gevallen gaat
het toch om hetzelfde probleem: hoe
voorkomen wij te grote versnippering
en hoe is te realiseren dat grote
restauraties ook mogelijk zijn in
gemeenten met een gering restauratiebudget? Daarvoor worden twee
zaken ingezet: de verdeling met de

ton als grens en het halen van de
kanjers naar het rijksniveau. Wij zijn
voorstander van beide voorstellen,
maar wij hebben toch de indruk dat
het effect van het een op het ander
niet helemaal duidelijk is. Welke
gevolgen heeft, bij voorbeeld, het
centraliseren van een deel van het
budget naar het Rijk ten behoeve van
de kanjers op het aantal gemeenten
dat onder en boven die grens van ƒ
100.000 zit? Het totale budget voor
de gemeenten wordt immers
verlaagd met het deel dat de minister
voor die kanjers nodig heeft. Minder
gemeenten zullen dan meer dan ƒ
100.000 krijgen. Hoe is dan de
verhouding tussen rechtstreekse en
niet-rechtstreekse gemeenten?
Bij de verdeelsleutel zal, in de ogen
van de fractie van de Partij van de
Arbeid, in de toekomst het behoefteelement meer een rol moeten spelen.
Het is toch vreemd dat wel het aantal
en het soort monumenten binnen een
gemeente een rol spelen bij het
bepalen van het bedrag dat een
gemeente krijgt, maar niet de staat
waarin ze verkeren. Is het in theorie
mogelijk dat een gemeente met 2 0 0
monumenten, waarvan er al 170 zijn
gerestaureerd, meer geld krijgt dan
een gemeente met 100 vergelijkbare
monumenten waarvan er maar 20
zijn gerestaureerd? Die laatste
gemeente heeft in feite een veel
grotere behoefte, maar het aantal
monumenten in de ene gemeente is
nu eenmaal groter en daar gaat het
bij die verdeelsleutel om. Is de
minister bereid, nog eens na te
denken over de vraag hoe het
behoeftecriterium een grotere rol kan
spelen, zoals dat ook het geval is bij
de verdeling van woningverbeteringsbudgetten in de stadsvernieuwing? Daar kan het wel. Bekend is
daar hoeveel woningen nog voor
verbetering in aanmerking komen.
Dat is een veel relevanter criterium
dan hoeveel oude woningen er in een
gemeente zijn. Is de minister bereid,
het behoeftecriterium meer gestalte
te geven in de komende tijd? Ik vraag
daarbij sowieso om een evaluatie van
de huidige verdeelsleutel, nadat men
er enige tijd mee gewerkt heeft.
Mijn fractie betreurt het dat de
minister niet bereid is, een regeling
te ontwerpen, die erop gericht is, te
voorkomen dat bij een dankzij
overheidssubsidie gerestaureerd en
in waarde gestegen pand winst bij
verkoop daarna wordt gemaakt
zonder dat dit leidt tot gedeeltelijke
terugbetaling van die subsidie.

Blijkens het gestelde op de bladzijden
18 en 19 van de memorie van
antwoord acht de minister een
dergelijke regeling "vooralsnog niet
opportuun". In de nota naar aanleiding van het eindverslag voert de
minister op de pagina's 12 en 13
praktische bezwaren aan. Het moet
echter mogelijk zijn om gedurende
een periode van bij voorbeeld drie
jaar, om het niet te scherp te stellen,
na restauratie bij verkoop een
bepaald percentage van de verleende
subsidie terug te vragen. Dit is niet
nieuw. Ik geef de minister een
voorbeeld van iets, wat weliswaar
geen rol speelt op zijn departement,
maar wel op een ander ministerie. Ik
denk aan de verkoop van woningwetwoningen. Daarbij geldt de bepaling,
dat in de eerste jaren, als men als
eigenaar tot verkoop overgaat, een
deel van de winst in mindering wordt
gebracht.
Voorzitter! Mijn fractie heeft
zorgen over de beperkte omvang van
de voor monumentenzorg beschikbare middelen, zeker wanneer wij
daarbij het monumenteninventarisatieproject betrekken, dat uiteindelijk
tot gevolg zal hebben dat na
inventariseren en selecteren het
aantal erkende en beschermde
monumenten groter wordt. Kan de
minister enige indicatie geven van de
manier waarop hij denkt te voorkomen dat er ais gevolg van dat
monumenteninventarisatieproject
(MIP) verwachtingen worden gewekt,
die later niet kunnen worden
gehonoreerd? Dat zou, denk ik, een
slechte zaak zijn.
Ik wil ten slotte de aandacht
vragen voor twee punten. Kan de
minister in de eerste plaats meer
inzicht geven in de bestuurlijke
kosten, die de komende jaren het
gevolg zijn van de meer gedecentraliseerde structuur van de monumentenzorg? Met de VNG is overeenstemming bereikt over de jaren 1986
en 1987. Wat gaat het uiteindelijk
kosten, zowel wat de gemeenten als
de provincies betreft? Nog belangrijker: ik wil meer inzicht in de taken,
die als gevolg van de decentralisatie
wegvallen bij het Rijk en de Rijksdienst, uitgedrukt in geld c.q. in
mensjaren. Het staat voor mijn
fractie buiten kijf dat ook in de
toekomst de Rijksdienst een onmisbare functie vervullen zal. Ik maak mij
echter enige zorgen of het juist is dat
de decentralisatie, die uiteraard leidt
tot meer kosten bij de lagere
overheden, wel tot minder kosten zal
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leiden op rijksniveau. Ik ben nogal
geschrokken van de zin op bladzijde
18 van de nota naar aanleiding van
het eindverslag: "Verder lijkt de
nieuwe taakstelling van de dienst niet
noodzakelijkerwijs tot uitbreiding van
de formatie te hoeven l e i d e n " . Ik
meen dat het gevolg van het
decentraliseren van taken en
bevoegdheden een vermindering en
geen uitbreiding of zelfs een status
quo moet zijn, wat de bezetting
betreft. Ik ben van mening dat de
kosten van decentralisatie naar
lagere overheden — die hoor je te
betalen als hogere overheid —
ongeveer gelijk moeten zijn aan de
bezuinigingen, die zo iets oplevert op
rijksniveau. Als dat niet het geval is,
betekent het in feite dat apparaatskosten een steeds groter deel van het
totale budget zullen opslokken.
In de tweede plaats zou ik graag
van de minister een duidelijk
overzicht willen hebben van de
voorgestelde besteding van het
totaal aan monumentengelden en de
daarbij behorende bedragen voor —
en dat is noal wat — de Rijkssubsidieregeling restauratie monumenten
(RRM), de onderhoudsregeling
(ROM), de voorgestelde onderhoudsregeling voor de 10 a 20 grootste
kerken, de kanjers en calamiteiten,
de apparaatskosten (Rijk, provincies,
gemeenten) enz. om er enigszins
achter te komen welke middelen
waar terechtkomen.
Het voorliggende wetsontwerp is
in de ogen van de fractie van de
PvdA een verbetering in vergelijking
met de huidige, verouderde Monumentenwet. Maar ik heb geprobeerd
in mijn bijdrage aan te tonen dat het
nog beter kan. Te veel is er hier en
daar sprake van koudwatervrees,
waar het decentralisatie betreft. Te
veel worden in onze ogen onjuiste
argumenten gebruikt, die ertoe
moeten dienen aan te tonen dat
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het Rijk moeten blijven. Om
die reden heb ik samen met een
aantal collega's amendementen
ingediend c.q. ondertekend. Met
belangstelling wacht ik het antwoord
van de regering af.

Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In december 1984 werd
een motie aangenomen waarin de
regering werd gevraagd voorstellen
te doen voor verdergaande decentra-

lisatie en vergroting van de gemeentelijke betrokkenheid en "daar waar
men op gemeentelijk niveau deze
betrokkenheid niet w e n s t " van de
provincies. Als uiteindelijk resultaat
hebben wij vandaag dit debat, over
de voorstellen tot vervanging van de
uit 1961 daterende Monumentenwet.
Juist — collega's hebben er ook al
over gesproken — door de uitgebreide schriftelijke voorbereiding en de
uitgebreide beantwoording van
opmerkingen en vragen vanuit de
Kamer, blijven slechts een paar
hoofdpunten over. Ik zal mij daarop
concentreren.
Misschien is het goed nog eens de
uiteindelijke doelstellingen naar
voren te halen: decentralisatie en
deregulatie. De VVD staat principieel
achter de decentralisatiegedachte:
het zwaartepunt van het beleid
behoort zo dicht mogelijk bij de
burger te liggen; dan werkt de
democratie het best. Natuurlijk zijn
wij niet blind voor de risico's van
deze decentralisatie. Ook de Raad
van State heeft in zijn advies hierop
gewezen. Maar samen met de
Nationale Contactcommissie
Monumentenbescherming, waarin
ongeveer 3 0 0 monumentenorganisaties verenigd zijn, zijn wij ervan
overtuigd dat het wel kan. Wanneer
men decentraliseert moet men niet
halverwege, bij de provincie,
stoppen, omdat het vertrouwen in de
gemeentelijke " w i j s h e i d " en keuzes
niet altijd groot genoeg is. In dit
geval gaan wij echter uit van een
beperkte decentralisatie.
Nederlands monumentaal erfgoed
is verspreid over het gehele land. Het
behouden en zo mogelijk versterken
van het monumentenbeleid vraagt
om een nationale afweging ten
opzichte van de bescherming van die
monumenten. Decentralisatie hiervan
naar de provincies en gemeenten laat
zich moeilijk denken; wèl een
bestuurlijke mede-betrokkenheid bij
de beleidsvoering. Het handhaven
van de verantwoordelijkheid van het
Rijk betekent, dat de doelgroepen
met één uniform systeem te maken
krijgen, waarbij de objectiviteit en de
uniformiteit gewaarborgd zijn.
Gezien de kwetsbaarheid van ons
nationale monumentenbezit is verder
delegeren van bevoegdheden
momenteel dan ook niet wenselijk.
Dat de minister uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de registratie en
de toekenning van subsidiegelden
heeft dan ook onze instemming.
Voor de VVD heeft steeds de
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zuiverheid — anders gezegd: de
oprechtheid — van de decentralisatiegedachte vooropgestaan. De
discussie over het wel of niet
inschakelen van de provincies was
voor mijn fractie dan ook niet zo
gecompliceerd als voor sommige
andere, hoewel ik wel het idee heb
dat wij elkaar een heel eind genaderd
zijn, maar nog niet helemaal. Kort en
goed komt het voor de VVD hierop
neer: conform de voorstellen van de
minister worden een aantal taken
naar de gemeenten gedecentraliseerd, mits zij natuurlijk aan de
gestelde voorwaarden van een
verordening en een commissie
voldoen, tenzij: 1. zij zelf te kennen
geven hier geen belangstelling voor
te hebben; 2. zij niet een werkelijk
beleid kunnen voeren omdat hun
budget te klein is. Ik voeg mij dan bij
de richtgrens van mijn collega's, van
ƒ 100.000 per jaar. Wèl wil ik heel
duidelijk vastleggen dat het al dan
niet accepteren van deze taken aan
de gemeenten zelf is. De ondergrens
van ƒ 100.000 is géén hard gegeven.
Voor de gemeenten die over een te
gering restauratiebudget kunnen
beschikken, kan de provincie dan als
vangnet fungeren en de taken
overnemen. De provincie kan de
budgetten dan bijeenvoegen en
daarbinnen prioriteiten aangeven.
De heer D e Pree (PvdA): Het klinkt
natuurlijk wel goed dat de gemeenten zelf kunnen bekijken of zij het
geld — ook al is het bij voorbeeld
maar ƒ 50.000 — rechtstreeks willen
hebben. Als de provincies een deel
krijgen, vraag ik mij af hoe het met de
uitvoerbaarheid zal gaan. De
provincies maken een planning,
voorzien van prioriteiten. Stel dat er
een gemeente is die het best vond
dat zij het geld niet rechtstreeks
kreeg en die na een of twee jaar
ineens zegt dat zij het toch liever
rechtstreeks wil hebben, omdat zij in
de prioriteitenvolgorde van de
provincie pas op de dertigste plaats
komt. W a t komt er dan terecht van
de provinciale planning?
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Dat gaat
natuurlijk niet. De gemeenten moeten
gewoon een plan voor vier jaar
maken. Zij mogen niet zeggen: ik sta
achteraan in de planning, dus ik doe
niet mee. Een gemeente kan niet het
ene moment zeggen dat zij geen
verordening of commissie wil en het
andere moment — als zij achteraan
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de lijst staat — dat zij alsnog een
commissie instelt en een verordening
maakt. De zaak moet formeel
geregeld worden. Er moeten formele
afspraken worden gemaakt. De
gemeenten hebben zo langzamerhand zoveel bestuurlijke ervaring
opgebouwd dat zij heel goed weten
dat zij niet van het ene op het andere
jaar kunnen zeggen dat zij niet mee
willen doen. Ik heb er alle vertrouwen
in dat de gemeenten dit goed willen
doen. Daarnaast hebben de gemeenten de tijd om te wennen aan het
meedoen in deze regeling. Ik kom
hier later nog op terug.
Mijn pleidooi om de gemeenten
zelf te laten aangeven of zij een
actief monumentenbeleid willen
voeren, is mede gebaseerd op een
recent onderzoek van de NCM. Niet
altijd ligt de grens tussen actieve en
passieve gemeenten in dezen bij een
budget van ƒ 100.000. Daarom
vrezen wij ook dat zich problemen
zullen voordoen bij het strikt
handhaven van deze getalsgrens. Het
houdt echter niét in dat gemeenten
geen meerjarenprogramma dienen
op te stellen. Zij dienen dit programma dan bij de provincie in plaats van
bij het Rijk in te leveren. De gemeenten kunnen het beste de behoefte
bepalen in hun eigen gemeente.
Daardoor blijft er tevens een zekere
betrokkenheid gewaarborgd. Dit
voorstel houdt wel een complicerende factor in. Dat betreft de afgifte
van vergunningen. Als ook dit door
de provincie zou worden overgenomen van de gemeenten of — als
deze geen eigen monumentenbeleid
willen of kunnen voeren — van het
Rijk, dan zou zich het omgekeerde
voordoen van hetgeen de Kamer voor
ogen had, namelijk geen deregulering, maar juist een loket méér!
Daarnaast is de situatie dat gemeenten en Rijk beschikken over een
apparaat om vergunningen af te
geven, bij voorbeeld in de figuur van
Bouw- en Woningtoezicht. Het gaat
namelijk om heel concrete bouwplannen c.q. wijzigingen aan een pand.
De provincie heeft niet de beschikking over zo'n apparaat. Ik vrees dat
zij hiervoor een apparaat in het leven
moet roepen. Kan de minister hier op
ingaan? Wij moeten ervoor waken
dat er doublures worden gecreëerd.
Moet de provincie hiervoor extra
kosten maken, extra mensen
aantrekken, enz.? Hoe groot schat de
minister dat zo'n post per provincie
is? Gaan deze extra kosten af van het
monumentenbudget? Welke

consequenties zou dit hebben voor
de Rijksdienst voor de monumentenzorg?
Vooral over de rol van de provincies is een heleboel geschreven en
gezegd. Deze rol moet nader worden
uitgewerkt. Juist de provincies die
jarenlang aandacht, zorg en financiën
aan hun monumenten hebben
besteed, voelen zich gepasseerd
door de voorstellen van de minister.
De aanwezige kennis op het gebied
van de monumenten en de ruimtelijke
ordening, alsmede een jarenlange
inzet lijkt eerder te worden genegeerd dan positief te worden
gebruikt. Daarom steunen wij van
harte het voorstel, de provincies te
laten fungeren als vangnet voor de
gemeenten die geen eigen beleid
kunnen of willen voeren. Er zijn
provincies die jarenlang een uitstekend en zeer actief monumentenbeleid hebben gevoerd, en die zich
daarvoor nogal wat financiële offers
hebben getroost. Voor deze provincies zou het buitengewoon onterecht
zijn, alles weg te laten vloeien omdat
zij buiten deze hele wetswijziging
staan. Wel moet ik enkele waarschuwende woorden laten klinken.
Monumentenbeleid is géén bouwbeleid. Het is géén beleid in de sfeer
van de ruimtelijke ordening. Monumentenbeleid is cultuurbeleid,
waardebepalingsbeleid. Ruimtelijkeordeningsbeleid is als het ware een
instrument voor het monumentenbeleid.
Een ander aspect dat voor mijn
fractie nog niet helemaal naar
tevredenheid is uitgewerkt, betreft de
discussie omtrent het onderhoud, de
onderhoudsplicht en het verlagen
van de fiscale drempel voor groot
onderhoud. Het behoeft geen betoog
dat goed, tijdig en vakkundig
onderhoud restauraties kan uitstellen
of zelfs kan voorkomen. Het is ook
duidelijk dat het werkgelegenheidsaspect hierin een grote rol speelt,
alsook het in stand houden van
vakkennis en vakbekwaamheid, die
anders verloren gaan.
Het hele verhaal over het onderhoud is ook een verhaal voor de
toekomst. Het bevindt zich als het
ware in een groeiproces. Hoewel de
onderhoudsplicht niet een voorstel is
dat wij zullen steunen, omdat
tegenover plichten rechten dienen te
staan, die wij echter vanuit de
overheid om zuiver financiële
redenen nog niet kunnen waarmaken,
vragen wij de mening van de minister
over een periodieke keuring of

inspectie o m te bevorderen dat
achterstallig onderhoud en grove
verwaarlozing zoveel mogelijk
worden voorkomen. Ik denk hierbij
aan manieren die ertoe leiden dat
eigenaren hun monument periodiek,
jaarlijks of tweejaarlijks, laten
inspecteren door een deskundige.
Door rapportages hierover kunnen de
Rijksdienst en de gemeenten en
provincies inzicht verwerven en
behouden in de staat waarin de
rijksmonumenten verkeren. De
eigenaar moet dan een kopie ervan
zenden naar Zeist en de gemeente.
Voor ƒ 75 komt nu de Monumentenwacht een keer per jaar inspecteren en maakt zij een gedetailleerd
rapport op, waarin ook prioriteiten
worden aangegeven. Zware financiële gevolgen behoeft een periodieke
inspectie dus niet mee te brengen.
De inspectie dient wel aan regels,
door de minister vast te stellen,
gebonden te zijn, vooral voor de
deskundigheid en datgene wat het
inspectierapport zoal dient te
omvatten. De eigenaar heeft dan de
keuze om de Monumentenwacht te
nemen of, tegen hogere kosten, een
gespecialiseerde bouwkundige.
Zorg spreek ik uit over de toekomst
van de Rijksdienst. Al ruim acht jaar
verkeert deze in een proces van
verandering. Mensen raken verward
en gedemotiveerd en er wordt
wellicht een goed heenkomen
overwogen, want de onzekerheid
duurt wel erg lang. De Rijksdienst
heeft een onmisbare rol gespeeld in
het Nederlandse monumentenbeleid,
waarvoor ik namens mijn fractie
oprechte waardering uitspreek. Naast
de reeds jaren geleden ingezette
reorganisatie geeft de thans
ingezette decentralisatie een extra
reden tot aandacht voor deze hoog
gekwalificeerde, zeer gespecialiseerde dienst. Wat gaat er nu precies
met deze dienst gebeuren? W o r d t hij
geprivatiseerd of gaat hij op uitleenbasis met de gemeenten en provincies samenwerken? Kortom, kan de
minister hierop nader ingaan?
Een ander belangrijk punt is voor
ons de zorgvuldigheid omtrent de
sloopprocedure geweest. De VVD
blijft voorstandster van een gemeentelijke beslissing, maar alleen met de
nodige waarborg. Sloop mag niet te
snel worden uitgevoerd, omdat deze
in principe onomkeerbaar is. De zorg
voor de monumenten zelf, het
verzekeren van een toereikende
rechtsbescherming en het tijdig
betrekken van het particuliere
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initiatief op het terrein van de
monumentenzorg bij dit soort
beslissingen tot afbraak en verwijdering van rijksmonumenten hebben
ons ertoe gebracht, twee onderdelen
ter aanvulling aan het wetsontwerp
voor te stellen. De publikatieplicht
voor de aanvraag is al overgenomen,
evenals de termijn van dertig dagen
na de beslissing waarbinnen deze
niet mag worden uitgevoerd.
Na rijp beraad voeg ik hieraan een
derde overweging toe: schorsende
werking. Ook mijn collega's hebben
hierover gesproken. De Raad van
State erkent reeds dat deze op
verzoek gegeven wordt. Verder
voorkomt het inbouwen van deze
mogelijkheid in de wet extra werkbelasting van het justitiële apparaat.
Mag ik ook hierover de mening van
de minister horen?
De Stichting Maritiem Onderzoek
Nederland heeft een probleem, waar
ik niet helemaal uitkom. De prioriteitstelling en de begripsbepaling van de
minister zijn de stichting en ook mij
niet helemaal duidelijk. De doelstelling van de wet is toch het behoud,
het veilig stellen van ons culturele
erfgoed? Verder is de bepaling van
datgene wat een monument is, in
feite een open norm. Wat is nu
precies het criterium, wie bepaalt dit
en wat wordt ermee bedoeld?
Ook over het sanctiebeleid is
eerder gesproken. Dit dient aangescherpt te worden. Hoewel op
verzoek van de Kamer reeds
zwaardere normen zijn vastgelegd, is
dit naar het oordeel van mijn fractie
niet afdoende. De zwaarte, neergelegd in de Monumentenwet, van het
vergrijp heeft duidelijke consequenties voor de opgelegde strafmaatregelen. En of het nu gaat om het
verdwijnen van soms zeer waardevolIe onderdelen van ex- of interieur of
om het heel opzettelijk laten
vervallen of vernietigen van een
monument, het meest effectieve
middel is: hogere geldboetes. Is de
minister bereid, de categorie
genoemd in artikel 56 en 57 van de
wet, van 4 te wijzigen in 5 of 6? Ik
zelf ben een voorstander van 6 en
collega Nuis heeft dat ook al
vragenderwijs naar voren gebracht.
Het beleid ten opzichte van de
kanjers is in feite een volumeprobleem en daarna pas een verdeelprobleem. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor de gevonden
oplossing, hoewel ik bang ben dat wij
er nog niet helemaal zijn. Het NRF
pakt zo goed uit: misschien kunnen
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de dames en heren van dit fonds zich
ook eens buigen over deze problematiek en met een creatieve oplossing
komen?
Mijnheer de Voorzitter! Het
monumentenbeleid in Nederland zou
nooit het volwassen en welvarende
beeld geven, als wij geen particuliere
monumentenorganisaties hadden
gehad, die jarenlang met veel
energie, vindingrijkheid, volharding
en affiniteit zich hebben ingezet voor
het behoud en de toekomst van ons
verleden. Lof, hulde en tevens dank.
Vooral nu de uitvoering van het
monumentenbeleid voor een groot
deel het ouderlijk huis van de
Rijksdienst gaat verlaten, is begeleiding tijdens dit proces buitengewoon
belangrijk. Hierin zullen juist de
particuliere organisaties een grote rol
kunnen en moeten spelen. Juist die
samenwerking van de gemeenten
c.q. de provincies met deze organisaties is van wezenlijk belang. Het
gebeurt ook in vele gevallen.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Voorzitter! Ik ben zo beleefd
geweest, mevrouw Van Heemskerck
te laten uitspreken, maar ik heb een
vraag over een vorig punt dat mij niet
helder was. Dit betreft de kanjerproblematiek. Wat bedoelt mevrouw
Van Heemskerck nu eigenlijk, als zij
zegt dat zij het NRF daarvoor een
oplossing wil laten verzinnen? Ik
dacht echter dat het zo was, dat de
minister de budgetten verdeelt en
niet het NRF.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Ik heb het
volgende bedoeld te zeggen; ik dacht
dat ik dit ook gezegd heb. Het NRF
heeft een oplossing aangedragen
voor particuliere woningrestauratie.
Ik denk dat het een buitengewoon
positieve oplossing is geweest om
een soort revolving fund te creëren,
om daaruit te putten bij restauratie.
Nu denk ik dat, nu de dames en
heren buitengewoon creatief zijn
geweest in dit aspect, zij misschien
ook eens naar de kanjers moeten
kijken en bezien hoe wij dat toch nog
beter kunnen oplossen. De regeling
die er nu ligt, is misschien een
afdoende regeling voor dit moment,
maar ik betwijfel of wij dit kunnen
halen, uit financieel oogpunt. Dat heb
ik ermee bedoeld.

mindering komt van het budget en
dat het NRF pas iets kan doen op het
moment dat de minister de beschikkingen heeft afgegeven of de
subsidies heeft afgegeven aan de
gemeente. Of je zou moeten zeggen:
ze doen iets helemaal particulier. Dat
kunt u ook bedoelen.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Nee, ik
bedoel eigenlijk: laat hen er eens
naar kijken. Zoals het nu is, is er
sprake van een oplossing waarvan ik
denk dat wij het niet redden, omdat
wij niet genoeg geld hebben. Als ik
zie hoe particuliere middelen mede
naast overheidsmiddelen gebruikt
worden voor de particuliere woningrestauratie, denk ik: misschien is er
ook in die hoek iets te vinden. Dat is
eigenlijk alleen maar mijn vraag en
mijn suggestie geweest. Verder zit er
geen inhoudelijke suggestie aan vast.
Mijnheer de Voorzitter! Terug naar
de particuliere organisaties. Ik had
het over de samenwerking tussen de
gemeenten en de provincies met
deze organisaties en wees erop hoe
belangrijk dit juist is. Dat het ook
heel veel gebeurt, onderstreep ik.
Maar het gebeurt niet overal even
goed en in dezelfde mate. Zou de
minister hierover geen afspraken
kunnen maken met de VNG en het
IPO, zodat de particuliere organisaties ook daadwerkelijk bij het
monumentenbeleid worden betrokken? Te denken valt ook aan de
uitvoering: het meewerken aan
inventarisaties (bij voorbeeld de
MIP) en een alert oog voor de
verwaarlozing van monumenten. Zij
doen het al, maar ik denk dat als wij
hen wat formeler inschakelen, ook de
relatie wat duidelijker en beter gaat
worden. Eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen dat ik juist zonder die steun
van de particuliere monumentenorganisaties de toekomst heel wat
aarzelender en minder positief
tegemoet zou zien.
De vergadering wordt van 16.38 uur
tot 16.45 uur geschorst.

D

Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Zoals ik het zie, Voorzitter, is het toch
zo dat de kanjerproblematiek in

Minister B r i n k m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de geachte
afgevaardigden zeer erkentelijk voor
hun waarderende woorden over de
goede en voortvarende gedachtenwisseling tot op heden tussen
regering en Kamer. Ik betrek in mijn
dank ook graag de medewerkers en
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de buiten het departement betrokkenen. Ik hoop dat wij vandaag de
afronding kunnen meemaken van die
goede en voortvarende gedachtenwisseling, overigens in continuïteit
op de voortvarendheid en de goede
resultaten.
Voorzitter! Ik erken en bevestig dat
wij met de bespreking van dit
wetsvoorstel komen aan het einde
van een lange en zeer breed gevoerde discussie over de monumentenzorg en meer in het bijzonder over de
bestuurlijke aspecten daarvan. Ik
geloof dat het veld er recht op heeft,
dat wij proberen om langzaam maar
zeker die discussie te voltooien.
Vanaf het begin van de discussie
heeft het thema decentralisatie nogal
centraal gestaan en de mate waarin
en de wijze waarop daaraan vorm
moest worden gegeven, heeft nogal
wat tongen in beroering en pennen in
beweging gebracht. Zowel vanuit de
particuliere hoek als van overheidswege zijn de verschillende voors en
tegens aangedragen. Dat heeft mij
gesterkt in de constatering dat de
belangstelling voor de monumentenzorg in ons land gelukkig in ruime
mate aanwezig is. Ik denk dan ook
dat de tijd rijp is o m af te stappen
van het huidige, nogal centralistische
systeem dat wij in 1961 in de wet
hebben opgenomen.
In een nota van het kabinet aan de
Kamer, in 1984, hield ik rekening met
zowel uw decentralisatiewensen als
met de voor een doelmatige en aan
deze tijd aangepaste monumentenzorg noodzakelijke aanpassingen.
Daarbij heb ik enige concrete lijnen
aangegeven waarlangs verder zou
kunnen worden gewerkt.
Het wetsvoorstel dat wij nu
bespreken en zoals ik het op een
aantal punten in de schriftelijke
discussie met u heb aangepast, biedt
mijns inziens een goed en evenwichtig systeem waarmee op de verschillende bestuurlijke niveaus een
verantwoord en consistent monumentenbeleid kan worden gevoerd. Ik
hecht er nog wel aan, mijn filosofie
over de rolverdeling vanuit de meer
specifieke problematiek rondom de
Zeister monumentenzorg uit te
diepen, om vervolgens meer
uitgebreid stil te staan bij de
archeologische monumentenzorg
omdat in alle discussies toch
overwegend aandacht is gegeven
aan het eerste aspect van de
monumentenzorg. Ik hecht eraan o m ,
ook in antwoord op vragen van
mevrouw Oomen, de archeologische

monumentenzorg toch ook de plaats
te geven die haar toekomt.
Monumentenzorg is, ook in mijn
opinie, wat anders dan het in stand
houden van een steriele collectie
charmante plaatjes. Zelfs met dat
inzicht wordt er toch bij de zorg voor
onze monumenten overwegend
gewerkt naar een vermeend statisch
historisch beeld, dat veel meer in de
geest wordt opgeroepen dan dat het
historisch aanwezig is. Aan de hand
van dat beeld wordt beoordeeld of
veranderingen gewenst of ongewenst, beeldbepalend of beeldverstorend zijn. Zolang de monumentenzorg zich, zoals tot voor kort,
bepaalde tot het schijnbaar tot rust
gekomen verleden, werd dat als een
werkbare en overwegend bevredigende formule ervaren. Onderzoekingen n a a r d e beleving van monumenten en waardering van het monumentenbeleid bevestigen dat. Maar nu
ook aandacht moet worden gegeven
aan wat men wel de jongere
bouwkunst en stedebouw noemt,
gaat die werkwijze niet meer op. Aan
de orde zijn nu niet zozeer individuele
gebouwen maar gebouwencomplexen, structuren en achtergronden
en omstandigheden waarbinnen die
objecten en stedebouwkundige
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, alsmede sociaal-culturele
factoren. Misschien wordt daar,
mijnheer Nuis, de graffity wel bij
inbegrepen.
Of wij het nu prettig vinden of niet,
wij moeten dagelijks beslissen over
de produkten uit die verschillende
perioden. Dat betreft stadsdelen,
industriegebieden, vervoersinfrastructuur enzovoorts. De aard en de
omvang van dit erfgoed sluiten een
beleid dat gebaseerd is op een
statisch historisch perspectief uit.
Het gaat om het aangeven en het
interpreteren van cultuurhistorische
waarden, om een historisch bewustzijn in het veranderingsproces. En de
verbondenheid tussen elke nieuwe
generatie en haar historisch erfdeel
kan in het algemeen slechts tot iets
vitaals groeien, wanneer het "gebruik
maken v a n " en het "gebruikt worden
d o o r " telkens weer tot een hechte
twee-eenheid worden gekoppeld.
Nogmaals, gezien de verandering in
aard en omvang van dat erfgoed,
komt bij de zorg voor monumenten
daarmee de nadruk meer te liggen op
de beïnvloeding van de besluitvorming op grond van duiding van de in
het geding zijnde waarden dan op het
kost wat kost bewaren daarvan.

Daarbij blijft overigens het pal staan
voor sacrosanct verklaarde waarden
mogelijk.
Deze ontwikkeling impliceert een
grotere beïnvloeding over en weer
tussen het c u l t u u r in casu het
monumentenzorgbeleid en het
stedebouwkundig en ruimtelijke-ordeningsbeleid. Enerzijds worden
daarbij op basis van historische en
technische kennis, gevoel voor
schoonheid en voor de karakteristieken van de verschillende bouwstijlen
en nederzettingsvormen voorwaarden gesteld, anderzijds wordt aan
maatschappelijke, planologische en
sociaal-economische ontwikkelingen
en aan hetgeen de gemeenschap in
haar geledingen voor eisen stelt aan
haar gebouwde omgeving zoveel
mogelijk recht gedaan.
Gezien die verschillende invalshoeken is het duidelijk, dat ik de
monumentzorg bij uitstek een
beleidsterrein vind van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel
particulieren als overheden. Mij
baserend op tal van feiten, heb ik
naar ik meen terecht hoge verwachtingen van dat gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel. Het particulier
initiatief op het gebied van de
monumentenzorg is in Nederland
sterk ontwikkeld. Meer dan maar
liefst 700 organisaties houden zich
op enigerlei wijze specifiek bezig met
de monumentenzorg. De instandhouding van bij voorbeeld kerken,
historische tuinen en buitenplaatsen,
molens en andere monumenten van
bedrijf en techniek was zonder
actieve verenigingen, stichtingen en
particulieren niet gelukt. De bundelende kracht van de Nationale
Contactcommissie Monumentenbescherming is daarbij van groot belang
gebleken. Het Nationaal Restauratie
Fonds blijkt inmiddels als vraagbaak
met betrekking tot de financiële
aspecten van het restaureren niet
meer weg te denken.
Aan een belangrijke voorwaarde
voor het nieuwe bestel en voor het
opbouwen en uitbouwen van een
gemeentelijk monumentenzorgbeleid,
namelijk een breed draagvlak, w o r d t
daarmee voldaan. Uiteraard blijft mij
veel gelegen aan de goede contacten
die er bestaan tussen veel van deze
organisaties en de dienst in Zeist, al
zullen die zich in het nieuwe bestel
vooral toespitsen op de landelijke en
overkoepelend werkende organisaties. Desgevraagd kunnen overigens
ook in kleiner verband werkende
organisaties een beroep doen op de
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specifieke kennis en vaardigheden
binnen de dienst in Zeist.
De wijze waarop de gemeenten
zich hebben voorbereid op en
gekweten van hun taak in het kader
van de Rijkssubsidieregeling
restauratie monumenten, onder meer
door de opstelling van meerjarenprogramma's, verdient, dunkt mij,
evenzeer alle lof. De in dit verband
georganiseerde informatiebijeenkomsten en cursussen werden druk
bezocht en leverden profijt op, gezien
het in de meeste gemeenten
geëxpliceerde monumentenbeleid en
de genomen raadsbesluiten over het
gemeentelijke restauratiebeleid. De
relaties die in dit verband door een
groot aantal gemeenten zijn gelegd
tussen het monumentenbeleid en het
gemeentelijke bouw- en stadsontwikkelingsbeleid bevestigen mijn ideeën
over de rolverdeling. Ik ben dan ook
vol vertrouwen over het adequaat
inspelen van de gemeenten op de
nieuwe wet, aannemend dat het
parlement die wil aanvaarden.
Ook de provincies hebben zich
constructief opgesteld bij de
organisatie van het monumenten-inventarisatieproject. In dat verband
worden op provinciaal niveau ook
toenemend verbanden gelegd tussen
monumentenzorg en het voorwaardenscheppend beleid door de
provinciale besturen, onder meer met
betrekking tot de historische kwaliteit
van de gebouwde omgeving. Ook
daarin zie ik een bevestiging van het
door mij voorgestane bestel. De
relaties tussen monumentenzorg,
ruimtelijke ordening en economisch
ontwikkeling, zoals in het kader van
het toerisme, komen daarbij tevens
tot hun recht.
De voorgestelde veranderingen
hebben ook grote gevolgen voor de
taak van het Rijk en specifiek voor de
dienst in Zeist. Die dienst heeft tot
taak, op centraal niveau kennis te
concentreren, bij te houden en
dienstbaar te maken aan derden. Die
opzet zal pas slagen als de lagere
overheden en particuliere instanties
de wenselijkheid en noodzaak van
een dergelijke centrale voorziening
onderschrijven en de bijzondere, voor
de monumentenzorg profijtelijke
combinatie tussen een theoretischwetenschappelijke en een op de
praktijk gebaseerde ervaring mogelijk
blijven maken. Wil die centrale
voorziening op het gebied van de
monumentenzorg, waarmee Nederland internationaal faam heeft
opgebouwd, up-to-date blijven, dan

zal op enigerlei wijze de relatie met
de restauratiepraktijk verzekerd
moeten zijn. In dit verband is in
opdracht van de dienst in Zeist een
marktonderzoek verricht door de
Raad voor Europese gemeenten en
regio's, afdeling Nederland, en de
Rijksuniversiteit van Nijmegen.
Uitgaande van het onderhavige
wetsvoorstel en op basis van dit
marktonderzoek, dat de behoefte aan
de centrale voorzieningen zoals ik die
net noemde onderschrijft, is een
ontwerp voor een rapport over een
reorganisatie van de dienst opgesteld, dat zo spoedig mogelijk na
besluitvorming in het parlement
eventueel aangepast en verder
afgerond zal worden. In de vernieuwde Rijksdienst voor de monumentenzorg is niet alleen een verbetering
voorzien van de inzetbaarheid van de
expertise op specialistische gebieden
van de monumentenzorg, maar ook
die van toegankelijkheid en beschikbaarheid van archief- en documentatiebestanden. Ik constateer dat de
dienst zich met grote vernieuwingsbereidheid prepareert op zijn nieuwe
taak. Tegelijkertijd moeten en
moesten veranderingen in de
verschillende regelingen inclusief de
daarbij behorende overgangsregimes
worden uitgevoerd.
Dit betekent onder meer dat in
1987 achterstanden zijn ontstaan in
de verwerking van de subsidieaanvragen. Klachten bleven dan ook niet
uit. Inmiddels is de achterstand
teruggebracht tot een, dunkt mij,
normaal te achten werkvoorraad. Een
gemiddelde behandelingstermijn van
10 weken, die wordt nagestreefd,
wordt ook in de praktijk benaderd. Ik
meen te mogen stellen dat ook bij de
dienst in Zeist de voorwaarden
aanwezig zijn om op een juiste wijze
in het nieuwe bestel te functioneren.
Ik ben hierop zo nadrukkelijk
ingegaan, mede omdat is gevraagd
of de bestuurlijke overwegingen in
Zeist en op het ministerie wel
voldoende recht doen aan hetgeen
de politiek in de nieuwe wet wil
neerleggen.
Tegen deze achtergrond bezie ik
de nieuwe taakverdeling binnen het
bestel voor monumentenzorg.
Voordat ik inga op de concrete
opmerkingen, besteed ik aandacht
aan de aspecten van opgravingen,
vondsten en archeologische monumenten. De invoering van de
Monumentenwet in 1961 heeft ook
de ontwikkeling van de archeologiebeoefening beïnvloed. Een systemati-

sche, archeologische monumentenzorg ontstond, waarvan de uitvoering
werd toevertrouwd aan de Rijksdienst voor het oudheidkundig
bodemonderzoek. Deze dienst werd
in 1947 opgericht. In een apart
archeologisch hoofdstuk werden
voorschriften gegeven ten behoeve
van het oudheidkundig bodemonderzoek, waaraan de Nederlandse
archeologen ook nu nog een zeer
groot deel van hun tijd besteden.
Bovendien legitimeerde de wet de
archeologische werkzaamheden in
ons land en gaf zij deze een duidelijkere plaats in de samenleving.
Hoofdstuk V, dat als het ware als
het charter van de Nederlandse
archeologie kan worden aangeduid,
is in het voorstel voor de nieuwe
Monumentenwet aanzienlijk uitgebreid en op een aantal punten aan de
huidige inzichten en de ontwikkelingen aangepast. Het verbod op het
verrichten van opgravingen zonder
ministeriële vergunning heeft sinds
1961 niet meer ter discussie
gestaan. Dat de kwetsbaarheid van
de archeologische informatie die in
de bodem ligt opgeslagen een
verbod op onbevoegd opgraven
noodzakelijk maakt, is in ons land al
lang gemeengoed. Wel is lange tijd
gediscussieerd over de vraag of bij
het verlenen van de opgravingsbevoegdheid moest worden gekozen
voor een systeem waarin de ROB het
centrale punt zou vormen, dan wel
voor een pluriform stelsel. De
opvatting dat de opgravingsbevoegdheid aan meer instituten moet
worden toegekend, heeft gezegevierd. Het ontwerp voor een nieuwe
wet doet de Rijksdienst, de universiteitsinstituten en de gemeenten in
aanmerking komen voor een
dergelijke bevoegdheid, op voorwaarde dat zij daartoe over de
wetenschappelijke, de technische en
de financiële middelen beschikken.
In de afgelopen decennia is steeds
duidelijker geworden dat individuele
personen niet goed in staat zijn,
opgravingen van enige omvang te
verrichten. De archeologische
opgravingen hebben in ons land een
enorme schaalvergroting doorgemaakt, onder meer als gevolg van
mechanisering bij het opgravingsbedrijf. Daarom komen " p e r s o n e n " in
de nieuwe wet niet langer in
aanmerking voor de opgravingsbevoegdheid. Voor zover privé-personen een bijdrage aan het opgravingswerk leveren, geschiedt dat onder
auspiciën van bevoegde instellingen.
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Ook de mogelijkheid tot het "doen
verrichten" van oudheidkundig
bodemonderzoek is niet langer in de
wet aanwezig. Voor en kort na de
Tweede Wereldoorlog speelden
oudheidkundige verenigingen op dit
terrein een belangrijke rol. Dat is nu
niet meer het geval, waarschijnlijk
vooral omdat opgravingen te
kostbaar voor hun fondsen zijn
geworden. Misschien is er ook een
samenhang met het gegroeide
inzicht dat er geen direct verband
behoort te bestaan tussen het
uitvoeren van een opgraving en de
eigendom van de daarbij gevonden
oudheidkundige voorwerpen.
Hoe het ook zij, oudheidkundig
bodemonderzoek is nu in Nederland
vrijwel volledig geprofessionaliseerd
en het wordt bovendien zo goed als
geheel door overheidsinstellingen
verricht. Dit betekent overigens niet
dat het particulier initiatief geen
bijdrage meer kan leveren aan het
totaal van de archeologische
activiteiten in ons land. Dat gebeurt
wel degelijk, onder meer door het
ontwikkelen van initiatieven en het
beschikbaar stellen van additionele
middelen, ook voor opgravingen. Er
zijn tendensen in de richting van het
ontstaan van particuliere archeologische ondernemingen. Die tendensen
hebben zich op het terrein van het
oudheidkundig bodemonderzoek
echter nog niet duidelijk gemanifesteerd.
Van groot belang is de ontwikkeling die zich wat het onderzoek
betreft voltrekt op gemeentelijk
niveau. Het is zeer verheugend dat
de stedelijke overheden ervan blijk
geven, het belang van een goed
beheer van de hun toevertrouwde
archeologische erfenis in te zien.
Juist in de dichtbebouwde kom vergt
dit constante zorg en alertheid. In het
nieuwe hoofdstuk V van het wetsontwerp is voor de gemeenten dan
ook duidelijk een eigen plaats
ingeruimd.
In negen provincies is een
provinciaal archeoloog verbonden
aan de ROB, waardoor in die
gevallen Rijk en provincie in een
personele unie verbonden zijn. Die
samenwerking tussen beide bestuurslagen is voor het archeologische werk van bijzonder belang, bij
voorbeeld op planologisch gebied.
De archeologie wordt ook dichterbij
de bevolking gebracht, doordat de
provinciaal archeoloog intensieve
contacten onderhoudt met de in zijn
rayon wonende amateur-archeologen

en andere belangstellenden. De
meldingsplicht voor archeologische
toevalsvondsten, die ook in de
nieuwe wet voor iedere burger blijft
gelden, wordt vergemakkelijkt
doordat de archeologie door de
provinciale archeoloog verpersoonlijkt wordt.
Een belangrijk onderdeel van zijn
werk is ook het beheer van de depots
voor bodemvondsten. Het depot voor
bodemvondsten is nu ook in de wet
geïntroduceerd. Dat vormt overigens
het resultaat van een lange ontwikkeling. Het idee dat opgravingen dienen
om oudheidkundige voorwerpen te
verwerven, is in archeologische kring
definitief verlaten. Opgravingen zijn
bedoeld om gegevens te vergaren
over ons verleden. De logische
consequentie van deze gedachtengang is dat niet langer de opgravende instelling, maar de Staat eigenaar
wordt van de voorwerpen die bij
opgravingen worden gevonden. Deze
voorwerpen zijn evenzovele authentieke documenten, die ook na
publikatie van het opgravingsverslag
voor toekomstig onderzoek bewaard
moeten worden. Een parallel met de
historische archieven dringt zich hier
op. Een punt van overeenkomst is
ook dat het langzamerhand om
enorme hoeveelheden gaat. Bewaren
dient daarom zowel wetenschappelijke als museale doeleinden. Om die
reden is gekozen voor het zoveel
mogelijk aansluiten van de depots op
de bestaande musea. Het Rijk heeft
in het Rijksmuseum van Oudheden
een nationaal depot ingericht waar
vondstcomplexen uit opgravingen
van nationaal belang bewaard
kunnen blijven.
De belangrijkste laag depots wordt
echter gevormd door de provinciale
depots, die in de meeste gevallen bij
een provinciaal of regionaal museum
met een reeds bestaande traditie van
archeologiebeoefening zijn aangesloten. De hieraan toegewezen voorwerpen worden door de Staat volgens de
nieuwe wet in eigendom afgestaan
aan de provincie die het depot
beheert, waarvoor zij over een
provinciaal archeoloog beschikt. De
gemeenten met een eigen opgravingsbevoegdheid zijn gehouden,
eigen depots in te richten. Voor het
totale bestel bestaat ministeriële
verantwoordelijkheid, die in de
aanwijzing van de depots en in het
stellen van voorwaarden bij het
verlenen van opgravingsvergunningen tot uitdrukking kan komen. Een
aanvulling in het nieuwe artikel 4 2 ,

het oude gedoogartikel 25, opent de
mogelijkheid o m af te dwingen dat
terreinen niet alleen ten behoeve van
opgravingen, maar ook voor archeologische opmetingen en karteringen
worden opengesteld.
Dit alles hangt samen met een
interessante ontwikkeling in het
archeologische veldwerk. Sinds
enkele jaren wordt naast het
opgraven steeds meer aandacht
besteed aan de zogenaamde
systematische archeologische
veldverkenning. Een globaal overzicht
van wat in de bodem nog aanwezig
is, is immers een absolute voorwaarde voor zowel het wetenschappelijk
onderzoek als het beheer van de
archeologisch waardevolle terreinen
door middel van monumentenzorg.
Intussen is er bij de archeologie in
diepste wezen geen principieel
verschil meer met de doelstelling van
de zorg voor de gebouwde monumenten. In de praktijk zijn er echter
zulke grote verschillen, dat de
spreiding van de betreffende
werkzaamheden, voor zover zij door
het Rijk verricht worden, over twee
afzonderlijke diensten vanzelfsprekend is. Dat heeft verschillende
oorzaken, waarvan ik er nog maar
een paar kan noemen. De archeologische monumenten hebben hun
oorspronkelijke functie allang
verloren. In tegenstelling tot bij
voorbeeld oude woonhuizen en
kerken vervullen zij in de huidige
samenleving over het algemeen geen
praktische functie meer, al kunnen zij
wel vaak nog een belangrijke rol
spelen in de educatieve en recreatieve sfeer. Ook bepalen zij in sommige
delen van het land in hoge mate het
karakter van het landschap. Hun
huidige functie blijft in eerste
instantie de bron van kennis omtrent
het verleden. Archeologische
monumenten zijn terreinen waar
gegevens over het verleden in of op
de bodem te vinden zijn. Zij zijn
talrijk. Ik heb mij laten vertellen dat er
thans 13.814 geregistreerde
terreinen zijn die op kaart zijn
aangegeven. Nieuwe ontdekkingen
komen bij wijze van spreken nog
dagelijks voor. Zij verlenen het
archeologisch bedrijf een grote
dynamiek. De archeologische
vindplaatsen beslaan vaak vele
hectaren. Het totale beslag dat zij op
de ruimte leggen, is dan ook
bijzonder groot. Bovendien liggen zij
voor een belangrijk deel in terreinen
die onze samenleving ook voor
andere doeleinden, zoals woning- en
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wegenbouw en agrarische en
recreatieve bestemmingen, nodig
heeft. Dat plaatst de archeologische
monumentenzorg onder zware druk.
Daarbij komt dat de archeologische
monumenten voor een belangrijk, zo
niet het belangrijkste deel aan het
oppervlak niet of nauwelijks zichtbaar
en daarmee extra kwetsbaar zijn. Dit
alles heeft tot gevolg, samengevat in
het begrip " d e eigenaardigheid van
de objecten van de archeologische
monumentenzorg", dat deze zorg
haar eigen methoden heeft moeten
ontwikkelen. In de nieuwe wet zijn de
sporen van die verzelfstandiging
terug te vinden. Voor het eerst
worden nu de archeologische
monumenten apart gedefinieerd. De
automatische voorbescherming die in
de oude wet op grond van artikel 8
voor alle en dus ook voor de
gebouwde monumenten gold, is nu
verdwenen. Mede met het oog op de
kwetsbaarheid van archeologische
monumenten is in de nieuwe wet in
artikel 5 evenwel de mogelijkheid van
voorbescherming nog opengelaten.
Ik verwacht dat van deze mogelijkheid in de archeologische monumentenzorg vaker gebruik zal moeten
worden gemaakt dan bij de gebouwde monumenten.
Misschien wel het belangrijkste
verschil tussen de zorg voor de
archeologische en die voor de
gebouwde monumenten is, dat de
archeologische monumentenzorg
niet is gedecentraliseerd. Het blijft
ook nu de minister die beschikt over
vergunningsaanvragen voor wijziging
of opheffing van archeologische
monumenten. De achtergrond
daarvan is, dat de archeologie een
nog jonge discipline is die in ons land
over een nog slechts zwakke
infrastructuur beschikt.
De rol die de provincies in het
verleden op het terrein van de
archeologische monumentenzorg
speelden, wordt onder de nieuwe
wet intussen niet wezenlijk veranderd. Wat de gemeenten betreft,
zullen wij ernaar streven o m , waar
mogelijk, ook op het terrein van de
archeologische monumentenzorg tot
daadwerkelijke samenwerking te
komen. De gemeenten hebben
trouwens op dit gebied een zelfstandige verantwoordelijkheid, die zich bij
voorbeeld kan uiten in het opstellen
van een eigen archeologische
monumentenlijst.
Het is een positieve ontwikkeling
dat de archeologische erfenis van het
verleden intussen in steeds bredere

lagen van de bevolking gaat leven.
Archeologie is in het verlengde
daarvan een woord geworden met
een zeer ruime betekenis, zo ruim
zelfs dat het soms verwarring kan
wekken. Wanneer wij hier spreken
van "archeologische m o n u m e n t e n " ,
dan bedoelen wij in feite praktisch op
het land gelegen vindplaatsen van
archeologische voorwerpen,
daterend vanaf het begin van de
menselijke bewoning van ons land tot
en met de Middeleeuwen. Te
verwachten is intussen dat, evenals
het geval is geweest bij de gebouwde
monumenten, ook de jongere
archeologische monumenten meer in
de belangstellingkomen te staan. Die
jongere monumenten, die wel eens
met de niet geheel de lading
dekkende term "industriële archeologische m o n u m e n t e n " worden
aangeduid, zijn onze zorg ook waard.
Hetzelfde geldt trouwens voor de
zogenaamde cultuurhistorische
monumenten die bij voorbeeld in de
vorm van oude parcelleringen nog op
veel plaatsen in ons land te vinden
zijn. De verdere ontwikkeling en de
omgang daarmee moeten worden
afgewacht alvorens eventueel de
Monumentenwet daaraan kan
worden aangepast.
Betreffende een andere speciale
categorie van monumenten, de
zogenaamde archeologische
monumenten onder water, is de
ontwikkeling in de afgelopen
decennia verder voortgeschreden,
vooral dankzij de inspanningen die de
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders zich op dit gebied heeft
getroost. De bescherming van
scheepswrakken en andere onderwatermonumenten, zoals verdronken
nederzettingen, vereist aparte
werkmethoden en een apart verzorgingsapparaat. De mogelijkheden van
de archeologie onder water zijn in
Nederland groot, niet alleen door de
rijkdom aan vondsten maar met
name ook door de perfecte conservering. Door die conservering blijven
niet alleen de substantieel hardere
materialen behouden, maar ook de
relatief snel vergankelijke organische
materialen. Op het moment dat deze
archeologische gegevens aan de
oppervlakte van de zeebodem
komen, staan zijn bloot aan zowel
natuurlijke als menselijke invloeden.
Die natuurlijke krachten zijn waarschijnlijk moeilijk omkeerbaar, maar
de menselijke krachten lijken beter te
sturen. Vandaag de dag zijn wij in
staat, met zeer geavanceerde

apparatuur de zeebodem te onderzoeken. Dat heeft tot gevolg dat de
kans op verstoring van het onder
water gelegen culturele erfgoed
steeds groter wordt. In dit geval is
duidelijke wetgeving ten behoeve van
de bescherming van de monumenten
onder water van belang. In het
wetsvoorstel is daarom een bepaling
opgenomen die het mogelijk maakt
om ook vondstcomplexen buiten de
gemeentegrenzen te beschermen. De
resultaten die geboekt zijn door de
coördinator archeologie onder water
en de daarbij behorende kernploeg,
staan niet in verhouding tot de
hoeveelheid werk die een juist
beheer van het onder water gelegen
culturele erfgoed met zich brengt. De
nieuwe Monumentenwet is naar mijn
opinie mede een goed instrument om
de onder water gelegen monumenten
beter te beschermen.
Die onder water gelegen monumenten bestaan voor het grootste
gedeelte uit scheepswrakken. Die tot
de verbeelding sprekende objecten
hebben een grote aantrekkingskracht, zowel op het publiek als op
commerciële bergers. De laatstgenoemde groep is in een groot aantal
gevallen uitgerust met zeer geavanceerde apparatuur. Wanneer die
groep op eigen initiatief te werk gaat,
staan de commerciële belangen
voorop en gaat er door hier en daar
ondeskundig handelen een schat aan
historische informatie verloren. Die
historische informatie kan, dunkt ons,
alleen op een meer juiste wijze
worden verzameld door daarvoor
wetenschappelijk geschoolde
specialisten in nauwe samenwerking
met overheids- en universitaire
instellingen. Ik meen dat laatstgenoemd verband ook een garantie kan
zijn voor het juiste beheer van het
onder water gelegen culturele
erfgoed. Een erfgoed dat door het
voortgaan van de techniek steeds
meer binnen ons bereik komt en dat
juist door zijn kwetsbaarheid
bescherming behoeft, zoals ook in
het wetsvoorstel wordt voorzien.
Ik wil nu graag een reactie geven
op hetgeen is gezegd over de
bescherming van stads- en dorpsgezichten. Er is over dat onderwerp in
de schriftelijke voorbereiding van het
voorstel van wet ook al uitgebreid
gediscussieerd. Naar aanleiding van
de in het eindverslag aan dit
onderwerp gewijde paragraaf heb ik
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag mijn argumenten
gegeven om vast te houden aan de in

Tweede Kamer

Monumentenwet

19 april 1988
TK 69

69-3546

Brinkman
het wetsvoorstel neergelegd
bevoegdheidsverdeling. Ik wil nog
even samenvatten wat nu precies
mijn bezwaren zijn tegen de suggestie die onder andere door de heer
De Pree naar voren is gebracht. Mijn
bezwaren zijn systematisch, inhoudelijk en financieel van aard.
Mijn systematische bezwaren zijn
de volgende. De consequente lijn van
het wetsvoorstel lijkt door de
voorstellen van de heer De Pree op
dit punt te worden doorbroken. Het
gaat hier immers om de waardestelling van een bepaald gebied. Uit de
stukken blijkt dat de Kamer in
meerderheid van mening is dat de
waardestelling voor individuele
monumenten op centraal niveau
plaats moet blijven vinden, met name
vanwege de benodigde specifieke
kennis. Het is dan vanuit systematisch oogpunt niet logisch om de
eveneens specifieke kennis vereisende waardestelling terzake van stadsen dorpsgezichten op een ander
niveau te leggen. Er bestaat ook een
nauwe relatie tussen individuele
monumenten en het voor aanwijzing
als stads- of dorpsgezicht in
aanmerking komende gebied. Het is
als het ware een in elkaar grijpend
aanwijzingsbeleid, dat noodzakelijk
is. Een dergelijke samenhang kan
verloren gaan als de waardestelling
op verschillende niveaus plaatsvindt.
In dit verband wil ik er ook nog op
wijzen dat het strikt genomen bij de
aanwijzing van gezichten nog niet
gaat om aspecten van ruimtelijke
ordening. De ruimtelijke ordening
komt pas in beeld na de aanwijzing.
Dat is het instrument waarmee de
waardestelling verder wordt uitgewerkt. In dat opzicht is een rol van de
provincie, anders dan wel wordt
gesteld, in de eerste fase, de fase
van aanwijzing, dunkt mij, niet
logisch. De provincie beschikt wel
over deskundigheid ten aanzien van
de de ruimtelijke ordening, maar niet
specifiek ten aanzien van de
waardestelling, waarover wij het nu
hebben.
Mijn financiële bezwaar is het
volgende. Daar waar geen deskundigheid aanwezig is, zal zij moeten
worden verworven. Dat betekent dat
de provincies kosten zullen moeten
maken, die zij ongetwijfeld, met de
Provinciewet in de hand, gecompenseerd zullen willen zien. Dat zou op
zijn beurt weer leiden tot een
aantasting en misschien wel verdere
aantasting van het restauratiebudget.
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Dat lijkt mij geen juiste prioriteitsstelling.
Naast deze twee argumenten, dus
de systematische en financiële, heb
ik ook inhoudelijke argumenten om
de aanwijzing van de gezichten
centraal te laten gebeuren. Ik
noemde al even de samenhang
tussen stedebouw en architectuur in
deze eeuw, die leidt tot vervaging
tussen het gezicht en het individuele
monument. Daarnaast is van de
bouw en de stedebouw van de
laatste anderhalve eeuw nog
betrekkelijk weinig bekend. Verschillende wetenschappelijke onderzoeksinstituten hebben opdrachten voor
de bestudering ervan gekregen van
de Rijksdienst in Zeist, die dit punt
prioriteit heeft gegeven. Zolang de
waardering, op wetenschappelijke
kennis gebaseerd, nog geen bredere
spreiding en aanvaarding heeft
gekregen — dat kan volgens mij ook
nog wel enige tijd duren — lijkt mij
een gedecentraliseerde aanwijzing
van de stads- en dorpsgezichten niet
verantwoord. Ik blijf dus bij mijn
aanmerkelijke bezwaren tegen het
voorstel van de heer De Pree.

Minister B r i n k m a n : Voorzitter! Ik

heb in mijn schriftelijke en mondelinge betoog ook niet gezegd, dat er
geen verband zou zijn tussen
monumentenzorg — als hier bedoeld
in de vorm van waardestelling — en
aspecten van ruimtelijke ordening.
Maar alvorens tot waardestelling te
komen, moet er een beroep worden
gedaan op specifieke historische,
bouwkundige, stedebouwkundige en
landschappelijke kennis, die bovendien wetenschappelijk moet zijn
getoetst. Ik moet constateren dat de
wetenschappelijke toets nog niet op
alle onderdelen is voltooid. Dit
betreft de hoofdlijn.
Vervolgens komt de vraag van de
organisatie aan de orde. Is het
verstandig om deze kennis te
spreiden? Ik sluit niet uit dat je dit op
enig moment kunt doen, maar in de
huidige fase is dat in mijn ogen niet
doelmatig.
En dan het argument dat de
praktijk zou uitwijzen dat veelal
gemeenten, respectievelijk provincies, het initiatief nemen. Dat komt
inderdaad voor. Men vraagt dan
echter om een aanwijzing, omdat dit
op beleidsmatige gronden goed
uitkomt, niet alleen om wille van de
bescherming van het stads- en
dorpsgezicht, maar ook van individuele monumenten, of omdat men in
globale termen vindt dat een bepaald
stads- en dorpsgezicht beschermenswaardig is. Voordat dan de
ministeries — namelijk ook dat van
VROM — tot aanwijzing komen, vindt
een wetenschappelijk gefundeerd
onderzoek plaats, waarvoor de kennis
niet in huis is bij de initiatiefnemende
gemeenten of provincies. Ook hier
biedt de praktijk ons geen overtuigend argument. Het zou heel vreemd
zijn als een dienst van een ministerie
zou zeggen: Wij hebben eens in
Nederland rondgereisd en wij komen,
geheel op eigen initiatief, tot de
wenselijkheid om in Alkmaar bij
voorbeeld een bepaald deel van de
stad als beschermd stadsgezicht aan
te wijzen. Zo werkt het natuurlijk niet.
Er is wel degelijk overleg maar vaak
komt het initiatief vanuit gemeentelijke of provinciale kring.
Dat raakt echter niet de probleemstelling, zoals ik die heb proberen
aan te duiden. Maar misschien wil de
heer De Pree mijn argumenten toch
nog eens nader op zich laten
inwerken. Wellicht komen wij in
tweede termijn nader tot elkaar,
waarbij ik hoop dat de heer De Pree
vooral in mijn richting zal willen
opschuiven. Mogelijk kan ik hem op
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De heer De Pree (PvdA): De minister
heeft een aantal bezwaren genoemd
op het punt van de waardestelling en
de deskundigheid van provincies.
Maar nu ligt het initiatief tot aanwijzing van stads- en dorpsgezichten
toch doorgaans al bij een gemeente?
De provincie zal ook in de toekomst
niet als donderslag bij heldere hemel
zelf initiatieven nemen om tot
aanwijzing over te gaan. De bezwaren van de minister omtrent de
deskundigheid en de financiële
consequenties zijn verder in strijd
met hetgeen hij in zijn inleiding heeft
gezegd over de functie van de
Rijksdienst. Het initiatief om tot
aanwijzing over te gaan, ligt doorgaans bij de gemeente. De provincie
krijgt dan advies van de Rijksdienst
voor de monumentenzorg. Zij hoeft
dus niet zelf het wiel uit te vinden en
zal dan ook geen enorme financiële
claims leggen. Ik begrijp dat bezwaar
niet. En tot slot ben ik het met de
minister eens dat aanwijzing tot
beschermd stads- en dorpsgezicht
niet hetzelfde is als ruimtelijke
ordening. Het een heeft echter wel
veel met het ander te maken en de
provincie zal, na aanwijzing, een
bestemmingsplan uiteindelijk moeten
goedkeuren.
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andere punten hier en daar enigszins
tegemoetkomen. Misschien wil hij
eerst nog even luisteren, alvorens tot
een definitieve conclusie over het
totaal te komen.
Voorzitter! Nu ik spreek over de
aanwijzingen, wil ik graag enkele
specifieke vragen beantwoorden. Om
te beginnen de vraag van mevrouw
Oomen-Ruijten of er nog veel nieuwe
aanwijzingen te verwachten zijn
buiten de jongere bouwkunst. Zij
vroeg hierbij naar de stand van zaken
bij het inventarisatieproject van
monumenten. Veel nieuwe aanwijzingen buiten de jongere bouwkunst
verwacht ik niet. Slechts enkele
evidente zaken die over het hoofd
gezien zijn, zullen in deze sfeer nog
voorgesteld kunnen worden, maar dit
zullen er volgens mij weinig zijn.
Bij het inventarisatieproject valt te
constateren dat op basis van de
tussen mijzelf en het Interprovinciaal
Overlegorgaan bereikte overeem
stemming in 1987 werd gestart met
het overleg met de afzonderlijke
provincies en de besturen van de vier
grote gemeenten en hun medewerkers. Inmmiddels is met hen allen in
concreto overeenstemming bereikt
over de aanpak van de desbetreffende inventarisaties. Hierbij bleken niet
alleen allen bereid om het project uit
te voeren, maar ook om zelf een
substantiële, financiële, personele en
materiële bijdrage te leveren. Het
project is inmiddels daadwerkelijk
gestart in Overijssel, Friesland,
Zeeland, Noord-Holland, Rotterdam
en Amsterdam. Met het project zal
nog dit jaar in alle gebieden begonnen worden. Wij mogen dus constateren dat er goede voortgang wordt
gemaakt.
Voorzitter! Ik kom vervolgens te
spreken over de schorsende werking
ten gevolge van het instellen van
beroep tegen de verlening van een
vergunning. Daarover is op stuk nr.
1 5 ook een amendement ingediend.
De Kamer heeft in de schriftelijke
behandeling verschillende keren vrij
breed bezorgdheid uitgesproken over
de gevolgen van het misschien
onverantwoord verlenen van
vergunningen door de gemeente. Ik
heb daar steeds tegenin gebracht dat
decentralisatie ook inhoudt dat men
degene aan wie men decentraliseert
vertrouwt. Anders gezegd, wij
moeten geen verkapte stuurmechanismen inbouwen. Overigens was,
naar mijn mening, de kans op
verkeerde beslissingen niet bijster
groot. Immers, er moet sprake zijn

van een advies van de gemeentelijke
monumentencommissie en van de
Rijksdienst voor de monumentenzorg. Op aandringen van de Kamer
heb ik in de tweede nota van
wijziging een publikatieplicht, het
toezenden van de beslissing op de
vergunningaanvraag aan eventuele
klagers en een wachttijd van
tenminste 30 dagen voorgesteld. Ik
hoop dat de Kamer dit tegemoetkomen aan haar begrijpelijke wensen
nog eens wil wegen. Als zij toch nog
niet tevreden is, dan wil ik niet
zeggen dat het voorstel in het
amendement op stuk nr. 15 voor mij
onbespreekbaar is, maar ik vraag mij
af of het op dit punt niet een beetje
te veel van het goede is. Het lijkt wel
alsof wij ons nog steeds verder willen
mengen in de beslissingen van een
gemeentebestuur. Ik wacht graag de
reactie van de indieners van het
amendement af. Uiteindelijk zal ik de
strijd wel opgeven, maar misschien is
het goed eikaars argumenten nog
eens te wegen.
Over de zogenaamde voorbescherming is ook een amendement
ingediend. Indien dit zou worden
aangenomen zouden wij terug zijn bij
de situatie van de huidige Monumentenwet. Indien de minister, onder het
huidige regime, op voorstel van de
Monumentenraad, besluit een
kennisgeving van voorlopige
plaatsing op de monumentenlijst uit
te zenden, dan zijn vanaf dat moment
een aantal artikelen van de wet van
toepassing, die moeten voorkomen
dat er met het object ongelukken
gebeuren voordat t o t al dan niet
definitieve plaatsing w o r d t besloten.
In de loop der jaren is gebleken dat
die twee " b e s l i s m o m e n t e n " vaker tot
meer werk leiden, bij voorbeeld
dubbele beroepen, dan dat voorbescherming in de praktijk nodig was.
Zelden bleek zo'n eerste kennisgeving voor de eigenaar het sein tot
een grootscheepse aantasting van
zijn monument. De meeste eigenaren
blijken gelukkig niet zo'n mentaliteit
te bezitten. Daarnaast blijkt dat echte
opzet door die zogenaamde voorbescherming niet is te voorkomen.
Deze sedert de invoering van de
huidige wet duidelijk in positieve zin
gewijzigde instelling van eigenaren,
gekoppeld aan een sterk verkorte
beslistermijn, van tien maanden,
deed bij mij de mening postvatten
dat in de nieuwe wet zou kunnen
worden volstaan met een meer
facultatieve voorbescherming. Ik
hecht eraan dit alles nog eens te
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benadrukken, omdat ook hier ons
streven naar een zekere vereenvoudiging kan worden doorkruist indien
het amendement zou worden
aangenomen. Ook in dit geval
moeten wij weer niet met een kanon
op een mug schieten, maar het lijkt
mij toch van belang dit punt in de
overweging te betrekken.
De heer D e Pree (PvdA): Inderdaad
is de bedoeling van het amendement
ongelukken te voorkomen. In mijn
bijdrage heb ik gewezen op de
nieuwe situatie die gaat ontstaan ten
gevolge van het Monumenten
Inventarisatie Project, het MIP. Dit
betekent dat er een hele nieuwe
categorie monumenten komt. Wij
moeten maar afwachten hoe de
eigenaars van die monumenten
tegenover een mogelijke aanwijzing
zullen staan. Daarom deel ik het
optimisme van de minister niet
helemaal. Een bepaalde vorm van
monumentenzorg is wel door
verreweg de meeste eigenaren
geaccepteerd. Zo'n voorbescherming
is echter toch een ideaal middel om
te voorkomen dat kwaadwillende
eigenaren, of eigenaren die er
gewoon geen zin in hebben, onherstelbare dingen doen.
Minister B r i n k m a n : Mijn stelling
was ook niet dat de heer De Pree met
zijn invalshoek ongelijk heeft. Ik gaf
alleen de ervaringen weer die wij met
de huidige wet hebben opgedaan. Ik
heb verder een aantal opmerkingen
van juridisch-procedurele aard
gemaakt. Ik hecht eraan dat de
Kamer die kent alvorens zij over dit
amendement een besluit neemt.
Dan kom ik tot een wat zwaarder
punt, namelijk het punt van de
vergunningverlening door de
provinciale besturen. Ik moet
bekennen dat ik op dit punt nog
steeds grote aarzelingen heb en dan
druk ik mij voorzichtig is. Dat past
overigens bij dit onderwerp, want wij
moeten dat met grote omzichtigheid
behandelen. Wij hebben over het
toedelen van het vergunningenstelsel
aan de provincie, indien een gemeente dit o m welke reden dan ook niet
tot zich wil trekken, al uitvoerig
schriftelijk van gedachten gewisseld.
Ik betreur het dat ik er kennelijk nog
niet in geslaagd ben, de indieners
van het amendement ter zake te
overtuigen. Ik ben nog altijd van
mening dat de voorgestelde wijziging
o.a. een ongewenste inbreuk maakt
op een van de uitgangspunten van
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ertussen komt, verschijnt in de wet
een derde vergunningenverlenende
instantie ten tonele en wel in een
situatie, die als tijdelijk is bedoeld,
omdat mag worden aangenomen dat
de gemeenten een eigen beleid ter
zake op prijs zullen stellen. Dat is niet
alleen een theoretische veronderstelling, het is ook een veronderstelling,
die ik baseer op praktische waarneming op grond van contacten die ik
her en der met gemeentebesturen
heb. Mijn schatting is, dat wij niet
kunnen ontkennen dat het invoegen
van een derde instantie in deze
situatie nogal haaks staat op het
uitgangspunt van vereenvoudiging.
Het zal immers leiden tot nieuwe
procedureregels, want er zal dan op
zijn minst weer een provinciale
monumentenverordening verplicht
moeten worden gesteld, iets wat zich
naar mijn mening slecht verdraagt
met de gedachte van vereenvoudiging in de regelgeving.

het wetsvoorstel, namelijk het
uitgangspunt van vereenvoudiging en
deregulering. Ik wil toch nog een
poging wagen, de bezwaarden te
overtuigen van de waarde van mijn
argumenten.
Laat ik beginnen, Voorzitter, met te
constateren dat ook ik de rol van de
provincie bepaald niet wil onderschatten. Ook in de huidige situatie is
dat een zeer belangrijke rol. Ik heb
geen machtsmiddelen, zeg ik in de
richting van mevrouw Van Heemskerck Pillis, o m een provincie te
dwingen haar budget in een bepaalde richting te besteden. In mijn zeer
regelmatige overleg met provincies
en grote steden over ook dit
onderwerp komt uiteraard het punt
van die provinciale activiteit aan de
orde. Ik mag constateren dat er, na
de aanvankelijke aarzeling of men zijn
inspanning wel op peil zou moeten
houden, gelukkig een nieuw elan is
ontstaan in bestuurlijke zin om op het
terrein van de monumentenzorg
bezig te blijven. Dat is dunkt mij ook
gerelateerd aan de afspraken, die zijn
gemaakt tussen Kamer en regering
een jaar of twee geleden bij de
behandeling van de nota. Het is naar
mijn mening ook af te lezen uit de
bereidheid ten principale, die wij in
het wetsvoorstel neerleggen o m de
provincies wel degelijk enige ruimte
te laten.
Waar het mij specifiek om gaat, is
het belangrijke punt van de vergunningverlening. Het wetsvoorstel is
mijns inziens op dit punt simpel van
opzet. Het vergunningenstelsel wordt
uitgevoerd door de gemeenten op
twee uitzonderingen na, namelijk als
het gaat o m archeologische monumenten en als het gaat om monumenten met een militaire bestemming. In die gevallen beslist de
minister. Deze wijziging ten opzichte
van de huidige wet is in de praktische
uitwerking ook eenvoudig. De
gemeente, die in het kader van het
bouw- en woningtoezicht toch al
gewend is concrete bouwplannen en
wijzigingen te beoordelen, kan
betrekkelijk eenvoudig overschakelen. Ook de minister beschikt over
een apparaat om de vergunningaanvragen op de bouwkundige aspecten
te beoordelen. In de gevallen waarin
de gemeente het vergunningenstelsel
nog niet tot zich wil trekken, kan
eenvoudig worden doorgeschoven
naar de minister, gewoon om de
praktische reden die ik heb geschetst.
Op het moment dat de provincie

Minister B r i n k m a n : Ik zal zo meteen
graag ingaan op deze interruptie,
maar ik wil eerst mijn argumentatie
voltooien en vervolgens de Kamer
een suggestie voorleggen. Ik vraag
mevrouw Van Heemskerck, nog even
geduld te oefenen.
Mijn volgende argument betreft de
financiële consequenties van de
gedachten die door verschillende
geachte afgevaardigden naar voren
zijn gebracht. De provinciebesturen
en in het bijzonder hun ondersteunende apparaten hebben op dit
specifieke punt - let wel, ik heb het
niet over algemene punten — weinig
of geen ervaring. Zij zouden moeten
beslissen over heel concrete
aanvragen van vergunningen tot
verbouw dan wel sloop. De specialistische bouwkundige kennis zal dus
moeten worden aangetrokken,
hetgeen zonder twijfel leidt tot
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Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Ik heb altijd
het idee als je met wetgeving bezig
bent, dat "tijdelijk" op een flink
aantal jaren slaat. De minister merkt
op dat een aantal gemeenten een
actief monumentenbeleid tijdelijk niet
willen of kunnen voeren en dus de
vergunningverlening aan het Rijk
overlaten. Zegt de minister: over een
jaar of drie denk ik dat een groter
aantal gemeenten zelf een monumentenbeleid willen voeren? Of zegt
hij: wij voeren nu een soort van
overgangsperiode in en over drie jaar
kijken wij verder?

aanspraken op financiële compensatie, op grond van de Provinciewet. De
middelen daarvoor zijn, dunkt mij,
slechts te putten uit het restauratiebudget, dat in provinciale kring en
ook op rijksniveau altijd onder druk
staat.
Nu kan men wel betogen dat,
doordat niet alle gemeenten zelf over
de vergunningen gaan beslissen, van
het door de gemeenten als compensatie voor de uitvoering van het
vergunningenstelsel geclaimde
bedrag wat af gehaald kan worden,
o m dat vervolgens aan de provincies
toe te delen, maar een en ander zal
naar mijn inschatting onvoldoende
soelaas bieden. Om te beginnen
staat niet vast of en, zo ja, op welk
tijdstip een gemeente het vergunningenstelsel aan zich zal willen trekken,
zodat in ieder geval onzeker is om
welke bedragen het dan zou gaan.
Daarnaast — ik wees er al op dat de
gemeente de kennis in huis heeft —
zal het onzekere vrijkomende deel
waarschijnlijk niet voldoende zijn om
een nieuwe bestaffing van de
provincies te financieren.
De heer De Pree (PvdA): Is het nu zo
gek als een provincie, waarvan u zegt
dat zij de deskundigheid niet heeft,
die deskundigheid, die er volgens u
wel is bij de Rijksdienst — dat is
natuurlijk ook zo — " i n h u u r t " bij de
Rijksdienst, die toch, zo is de
bedoeling, in de toekomst als
adviseur veel gedecentraliseerder zal
werken? Dan maakt dat voor de
kosten toch niets uit? De provincie
kan die kosten dan wel weer claimen,
maar de Rijksdienst zou precies
hetzelfde moeten doen als de
beschikking over de aanvraag aan de
minister bleef. Ik zie geen verschil,
behalve dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt overgedragen
aan gemeenten die het niet zelf
doen. Ik zie het verschil in kosten
eigenlijk niet.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Ik
denk dat het gewoon communicerende vaten zijn. Als je afspraken maakt
met de gemeenten om een apparaat
in stand te houden o m de aanvragen
te beoordelen en een deel daarvan
aan de provincies wordt overgedragen, kan de gemeente mijns inziens
niet betaald krijgen voor de volle
sterkte. Een stuk van de taak is
immers overgebracht naar de
provincies.
Minister B r i n k m a n : Er lopen nu
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twee soorten argumenten door
elkaar. Om te beginnen is er geen
verschil van opvatting tussen Kamer
en regering over de wenselijkheid van
een regeling die er praktisch op
neerkomt, dat de gemeenten op
termijn de vergunningen gaan
verlenen. Wij hebben daarin alleen bij
de behandeling van de nota een
zekere fasering aangebracht. Dat zo
zijnde is de vraag of het verstandig is
in een overgangsfase, waarvan wij
nader met elkaar moeten bepalen
hoe lang zij moet duren, een derde
instantie, of dat nu de provincie is of
een andere — dat doet in zekere zin
niet ter zake — in te voegen. Naar
mijn oordeel is dat niet erg praktisch,
nog helemaal afgezien van de
budgettaire overwegingen. Het
budgettaire element eenmaal in
beschouwing genomen hebbende
zeg ik dat, als je eenmaal een derde
instantie, de provincie, in beeld
brengt over enige jaren, als de
overgangsperiode voorbij is, er een
nieuwe discussie zal ontstaan,
namelijk bij de provincie. Die is dan
zo lekker gewend aan het werk, dat
ook een relatie heeft met allerlei
andere werkzaamheden, dat zij dat
best in handen wil houden. Eerlijk
gezegd meen ik dat wij dat risico niet
moeten nemen. Wij moeten proberen, de overstap naar de gemeente in
één keer te maken.
Ik heb een praktische suggestie
aan de Kamer, want ik zie wel dat op
dit punt discussie mogelijk is. Ik heb
dat in de stukken ook erkend. Wij
moeten voorkomen dat wij de hele
boel in één keer veranderen. Wij
hebben bij de behandeling van de
nota afgesproken, dat wij tot een
zekere gefaseerde invoering
overgaan. Ik probeer echter naar de
Kamer te luisteren. Is het niet
mogelijk dat wij na een zekere
periode, zeg drie jaar, evalueren in
welke mate de gemeenten het
vergunningenstelsel aan zich hebben
getrokken? Indien blijkt dat een
substantieel aantal gemeenten die
taak laat liggen, zouden wij alsnog
kunnen concluderen dat een
wetswijziging moet worden bevorderd. Dat zou dan een wetswijziging
zijn waarbij alsnog voor die gemeenten een provinciale rol in het
vergunningenstelsel wordt ingebouwd. Dat is mijn concrete suggestie op dit punt. Ik verneem hierover
in tweede termijn — of eerder, als u
dat toestaat, Voorzitter — graag het
oordeel van de geachte afgevaardigden.

Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
Pillis D u v e k o t (VVD): Ik heb de
minister ook gevraagd, indien
mogelijk een wat reëlere schatting te
geven van de kosten van een
eventueel provinciaal apparaat en
van de gevolgen voor de Rijksdienst
voor de monumentenzorg, in het
geval wij beslissen, verder te
decentraliseren naar de provincie.

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik
kom te spreken over de strafsancties.
Aan het adres van de heer Nuis geef
ik toe dat het in beslag nemen van
belangrijke voorwerpen om het

behoud te waarborgen, in de praktijk
wel eens tot problemen leidt. De
gevallen die bekend werden, konden
overigens tot een positief resultaat
worden gebracht, zij het met wat
ingewikkelde procedures. Naar
aanleiding van een recent probleem
wordt nu samen met het openbaar
ministerie onderzocht hoe in dit soort
gevallen het meest effectief kan
worden opgetreden. Een aanmerkelijke verhoging van de bedreiging met
gevangenisstraf zou een eenvoudige
oplossing zijn. Maar alleen voor dit
doel uitgevoerd, zou het buiten
proporties zijn.
Dan de vragen in meer algemene
zin over de uitbreiding van de
strafmaat. In het wetsvoorstel dat
aan de Tweede Kamer is aangeboden, waren de strafbepalingen niet of
nauwelijks gewijzigd ten opzichte van
de strafbepalingen uit de huidige
Monumentenwet. De hoogte van de
geldboete, namelijk ƒ 10.000, is tot
nu toe bij de strafrechtelijke veroordeling van overtreders van de
Monumentenwet nooit als te laag
ervaren, gezien de aard van de
overtreding. In de nota naar aanleiding van het eindverslag is al
opgemerkt dat de rechter nog nooit
de maximumboete heeft opgelegd.
Daarnaast gold als argument voor
een boete van de derde categorie het
feit dat de Woningwet op gelijksoortige overtredingen, namelijk het
bouwen zonder vergunning van
burgemeester en wethouders,
eveneens een boete van de derde
categorie stelt. De reacties in het
voorlopig verslag op de strafmaat
hebben mij doen besluiten, bij nota
van wijzigingen een maximale
geldboete van ƒ 25.000 voor te
stellen. Een verhoging tot een
maximale geldboete van ƒ 100.000,
dat wil zeggen conform de vijfde
boetecategorie, zoals nu kennelijk
wordt voorgesteld, moet ik ontraden,
mede gehoord de overwegingen van
mijn collega van Justitie. De aard van
de overtredingen die tot een
strafrechtelijke vervolging zijn
gekomen, geeft geen aanleiding voor
een dergelijke verhoging. Ook mogen
wij niet zonder meer verwachten dat,
indien de wetgever het maximale
bedrag verhoogt, de rechter de op te
leggen boete automatisch met een
evenredig bedrag zal verhogen.
Hierbij merk ik nogmaals op dat
ingeval de overtreding gepleegd
wordt door een rechtspersoon of een
samenwerkingsverband van natuurlijke personen, bij voorbeeld een
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Minister B r i n k m a n : Ik heb dit even
met mijn medewerkers besproken,
maar ik heb de gegevens niet tot in
het uiterste detail paraat. Uit het
oogpunt van continuïteit zou men
waarschijnlijk moeilijk kunnen
volstaan met zeer beperkte bezettingen bij de afzonderlijke provincies.
Wij praten niet onmiddellijk over
tientallen ambtenaren per provincie,
maar er zal toch een zekere continuïteit en een zekere "aangrenzende"
deskundigheid moeten zijn bij de
verschillende provinciale apparaten.
Voor twaalf provincies en de vier
grote steden is dat per saldo altijd
meer dan er nu bij de Rijksdienst voor
de monumentenzorg is. Ik heb geen
gedetailleerdere gegevens paraat.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
Pillis-Duvekot (VVD): Ik benadruk
dat de minister echt nog eens moet
informeren naar de orde van grootte.
Gaat het om één formatieplaats of
om vijf formatieplaatsen? Gaat het
van het restauratiebudget af? Wat
zijn de gevolgen voor de Rijksdienst?
Ik wil graag wat concretere informatie.
Minister B r i n k m a n : Natuurlijk heeft
het voorstel gevolgen voor de
Rijksdienst. Aanmerkelijke gevolgen
zelfs, want daar wordt dan een
belangrijke taak weggehaald in deze
fase. Het zal stellig gaan om meer
dan vijf formatieplaatsen. Ik denk dat
je gauw over enkele tientallen
formatieplaatsen praat. Dan gaat het
ook om aanmerkelijke bedragen, die
onmiskenbaar in mindering zullen
worden gebracht op het restauratiebudget. Een verdere detaillering is
erg moeilijk te geven.
Mevrouw Van H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Het is wel
voldoende.
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maatschappij, de maximale boete
binnen de vierde categorie al ƒ
100.000 bedraagt. Ook de verhouding met de hoogte van de geldboete
in het kader van de W o n i n g w e t moet
naar mijn mening niet al te scheef
worden getrokken. Het Wetboek van
Strafrecht bevat bovendien voor de
rechter nog de mogelijkheid o m het
geschatte wederrechtelijk genoten
geldelijk voordeel te ontnemen.
Kortom, ik meen dat er nog altijd
afdoende redenen zijn o m te blijven
bij mijn voorstel, niet tot verdere
verhoging van de strafmaat te
komen.

gevraagd wordt, een oordeel over
zo'n zaak te geven, seponeert echter
heel gemakkelijk en legt anders een
lage straf op, omdat het gestelde in
de wet zo laag is. Hierop baseert hij
mede zijn oordeel. Als wij het
gestelde in de wet maar laag genoeg
houden, blijft er eindeloos geseponeerd worden en blijven er eindeloos
buitengewoon futiele sanctiemaatregelen genomen worden.

belang voor de beoordeling van
wetgeving. Een wijziging van het
systeem maakt hierop een ernstige
inbreuk en doet bovendien de
gedane investeringen in tijd en geld
teniet. Wij hebben over dit onderwerp een- en andermaal omstandig
gesproken.
Ook moeten wij ons ervan bewust
zijn dat een groot voordeel de
eenduidigheid bij de afwikkeling van
subsidietoezeggingen op een
centraal punt is. Voor de belanghebbenden is dit van grote waarde. Er is
nogal eens contact tussen de
belanghebbenden en dan is het goed
dat er niet een geheel verschillende
behandeling in het land is.

Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Recentelijk
hebben wij hiervan een voorbeeld in
Amsterdam gezien. Misschien mag ik
mijn collega Nuis aanvullen, mijnheer
de Voorzitter. Dit is een beetje de
discussie over de kip en het ei. De
minister zegt dat er in het verleden
heel weinig gevallen zijn geweest van
hoge strafoplegging. De rechter die

Minister B r i n k m a n : Een sepot is iets
anders. Ik heb niet de indruk dat er
geseponeerd wordt, omdat de
strafmaat te mager is. Ik heb mijn
argumenten gegeven en het is aan
de Kamer om een eindoordeel te
vellen. Ik weet niet of mijn collega
van Justitie overweegt o m af te
treden, indien het amendement
wordt aangenomen. Ik heb het nog
niet overwogen en sluit niet uit dat ik
het niet ga overwegen. Toch wilde ik
mijn aanmerkelijke bezwaren nog
eens verwoord hebben.
Er is gevraagd om na te gaan of in
een latere fase het afgeven van
subsidiebeschikkingen via convenanten aan de gemeenten kan worden
gedelegeerd. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag heb ik
al de bereidheid ertoe uitgesproken,
te bezien of de bevoegdheden die
een aantal gemeenten via convenanten heeft gekregen, in meer algemene zin kunnen worden geregeld. Dit
betreft uitdrukkelijk niet het afgeven
van beschikkingen. In dezelfde nota
staan de naar mijn mening overtuigende argumenten om het afgeven
van beschikkingen op centraal niveau
te houden. Ik herhaal deze kort.
Het afgeven van beschikkingen
door gemeenten tast de verhouding
met het Nationaal Restauratie Fonds
aan. De vorming van het revolving
fund wordt echt ernstig aangetast.
Het werkt nu redelijk goed. Waarom
zouden wij het dan ineens in zijn
praktische werking belemmeren?
Ook de jaarlijkse reallocatie van
middelen wordt in de praktijk
onuitvoerbaar. Het alert inspelen op
landelijk verspreide knelpunten is dan
evenmin mogelijk. In intensieve
samenwerking tussen de Rijksdienst
voor de monumentenzorg, het
Nationaal Restauratie Fonds en het
Bureau belastingdienst monumentenpanden is een goede infrastructuur tot stand gekomen voor een
soepel verloop van de subsidiëring.
Uit een oogpunt van een goede en
vlotte behandeling van de justiabele
is dit, dunkt mij, wel degelijk van

Minister B r i n k m a n : Voorzitter! Ik
dacht dat ik al had gezegd, dat wij nu
eens even moeten nagaan, hoe in de
praktijk die zaak functioneert. Er zijn
afspraken met een aantal gemeenten
o m tot wijziging over te gaan, althans
eens te overwegen of dat erin zit.
Waar ik nu beducht voor ben, is dat
het hele systeem dat ik net heb
aangeduid, als het ware nog maar
nauwelijks tot werking is gekomen en
dan al weer op de helling moet
worden gezet. Ik geloof niet dat dit
verstandig is. De heer Van der Vlies
heeft in meer algemene zin gezegd:
zou je niet over drie of vier jaar de
wet in zijn praktische werking
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De heer Nuis (D66): Over het laatste
heb ik gevraagd of het ooit gebeurd
is.
Minister B r i n k m a n : Bij mijn weten
niet, maar het is wel mogelijk.
De heer Nuis (D66): Het grote
probleem is dat wij voortdurend
verhalen horen over voorwerpen van
grote waarde die verdwijnen, maar
dat de boete veel lager is dan de
waarde van het voorwerp. Als de
boete zo laag is en nooit w o r d t
toegepast, kan het blijkbaar niet
langs deze weg. Je moet dus de
boete verhogen of aannemelijk
maken dat er een reële mogelijkheid
is langs de weg van het terugvorderen van de wederrechtelijke winst. U
hebt zojuist iets gezegd over een
nieuwe constructie, een nieuw geval.
Ik kom er niet uit met uw antwoord.
Ik zie niet in hoe u een antwoord op
het gestelde probleem hebt gegeven.
Minister B r i n k m a n : Het dunkt mij
dat hier dooreenlopen de theoretische, overigens belangrijke veronderstelling die de heer Nuis verwoordt,
en de praktijk van alledag. Er gebeurt
niet plotseling iets met een monument, terwijl niemand het ziet. Zo
werkt het niet.
De heer Nuis (D66): Er zijn interieurstukken die grote waarde hebben.
Daar gaat het o m .

De heer D e Pree (PvdA): Voorzitter!
De minister herhaalt inderdaad de
argumentatie in de nota naar
aanleiding van het eindverslag, maar
nu is mijn concrete vraag wat nu toch
het verschil is tussen de beide
volgende situaties. Ik noem de
situatie dat ik als eigenaar met een
subsidiebeschikking, afgegeven door
de gemeente, naar het NRF ga. Het is
nu nog zo dat je die beschikking
moet cederen en dan krijg je het
voorgefinancierd. Nu, dat kan dan
ook. En dan is er de situatie dat die
beschikking weliswaar loopt via het
loket bij de gemeente, maar die doet
daar verder niets aan; die geeft dat
door en maakt er zelfs weer heel
andere formulieren voor: over
eenvoud gesproken! Ik krijg dan die
beschikking van de minister. In beide
gevallen heb ik een beschikking.
Wanneer er gebudgetteerd was naar
de gemeenten, kon de gemeente de
beschikking afgeven, waarna ik
ermee naar het NRF ga, naar de
belastinginspecteur enz. Ik zie niet in
waarom dat op rijksniveau moet
blijven.
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evalueren? Mevrouw Oomen heeft
daar ook op geduid. Ik denk dat dit
op zichzelf heel praktisch is. Dit is
ook zo'n punt. Ik zeg niet dat zo'n
heel systeem nu voor alle eeuwigheid
moet gelden, maar laten wij nu eens
even dat systeem laten functioneren.
Het blijkt te werken, in de zin dat de
justitiabelen daar een voordeel in
zien. Het blijkt te werken, in de zin
dat monumenten wat sneller voor
restauratie in aanmerking komen.
Waarom zouden wij dan nu — met
permissie en met respect in de
richting van de heer De Pree — om
betrekkelijk theoretische redenen
ineens weer komen tot een systeemwijziging? Dat is eigenlijk de kern van
mijn betoog op dit punt.
De heer D e Pree (PvdA): Voorzitter!
Het is toch op zichzelf een ingewikkelde constructie dat wel per
gemeente bekend is op hoeveel geld
gerekend kan worden per jaar, maar
dat dit geld bij het Rijk blijft liggen. Ik
ga dan als eigenaar naar de gemeente, naar het gemeentelijk loket, maar
die gemeente betaalt niet, want die
moet mijn aanvraagformulier vertalen
op een ander formulier en dat gaat
dan naar de minister. En wat doet de
minister? Is die daar zelfstandig,
autonoom in? Nee, ook weer niet,
want die kijkt dan weer naar het
programma dat door de gemeente is
ingediend, of de volgorde klopt, enz.
W a a r o m , zo is iedere keer mijn
vraag, gaat dat budget niet per jaar
naar de gemeenten toe: hetzelfde
budget, dezelfde verdeelsleutel, die
de minister hanteert? Gemeenten
kunnen de beschikking afgeven en
dan ga je als eigenaar naar het NRF,
als je daar behoefte aan hebt.
Minister B r i n k m a n : Voorzitter! De
bestuurlijke en administratieve
werkelijkheid is toch een andere,
namelijk dat op één plaats — ook
geografisch: in Zeist - die verschillende instanties die ik net noemde,
samenwerken? Daar werkt men met
dezelfde bestanden en dat gaat toch
onnoemelijk veel sneller en praktischer dan bij een systeem waarbij in
vele tientallen gemeenten die zaak
tot besluitvorming moet komen? Ik
denk dan ook aan alle wisselingen
van de wacht die daar steeds bij zijn,
niet in politieke zin, maar gewoon in
administratief organisatorische zin.
Ik vind dat dit praktische argument
wel degelijk mag gelden, waar wij
toch met elkaar, ook de heer De
Pree, als doel voor ogen hebben dat
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de justitiabelen zo snel en zo
overzichtelijk mogelijk worden
bediend. Enfin, ik wil toch nog eens
klemmend de heer De Pree en
anderen in overweging geven, op dit
punt mijn argumenten nader te
wegen.

Minister B r i n k m a n : Ik heb ook
gezegd, Voorzitter, dat ik best wil
nagaan of er in de komende tijd
nieuwe ontwikkelingen zijn die ons
tot nadere convenanten leiden. Waar
het mij nu om ging — daarom sprak
ik zeer in het bijzonder in de richting
van de heer De Pree — was dat hij al
direct een veel verdergaande stap wil
zetten. Dat vind ik toch nog wel een
nuance die mij in ieder geval op dit
moment niet geweldig aanstaat.
Voorzitter! Dan kom ik bij de
belangrijke kwestie van de budgettaire grens: de 100.000, de 50.000 en
andere elementen. Ik wil in ieder
geval op dit punt zeggen dat ik ook
datgene gelezen heb wat de NCM
zeer recent naar voren heeft
gebracht. Zonder nu precies in te
gaan op alle argumenten van de
NCM, constateer ik dat er over en
weer — bij Kamer en regering — een
bereidheid is om in ieder geval ook
acht te slaan op de argumentatie van
de NCM en wat mij betreft ook op de
argumentatie van de Kamer. Maar ik
wil wijzen op een aantal praktische
aspecten zodat wij goed weten waar
we het over hebben. Mijn conclusie
is, dat ik geen overwegende bezwaren heb om te komen tot een grens
van om en nabij ƒ 100.000. Ik zal dat
" o m en nabij" proberen toe te
lichten. Allereerst wil ik iets zeggen
over de feitelijke cijferreeksen, in
relatie tot de opmerkingen die
mevrouw Oomen heeft gemaakt op
dit punt.
Als wij zouden uitgaan van een
grens van ƒ 5 0 . 0 0 0 dan zouden er
335 gemeenten zijn met een
zelfstandig monumentenbudget. Bij
een grens van ƒ 100.000 zouden het
er 168 gemeenten zijn. Het bedrag
dat gemoeid is met gemeenten die
een zelfstandig budget zouden
hebben bij een grens van ƒ 50.000
zou in totaliteit ƒ 79.1 57.775 zijn.

Datzelfde gegeven zou bij een grens
van ƒ 100.000 een bedrag van ƒ
67.498.921 zijn. Als wij de grens bij ƒ
50.000 leggen, zouden 39.673
monumenten onder die grens vallen.
Bij een budgettaire grens van ƒ
100.000 zouden wij praten over
35.127 monumenten. Anders
gezegd, de berekeningen wijzen uit,
dat het aantal gemeenten dat een
eigen budget heeft, wordt gehalveerd bij de grens van ƒ 100.000 ten
opzichte van de grens van ƒ 50.000.
De gemeenten met budgetten tussen
de ƒ 50.000 en ƒ 100.000 hebben
intussen al voor ruim 4 0 % die gelden
belegd met concrete subsidietoezeggingen voor 1990 en 1 9 9 1 . Met dat
overgangsprobleem hebben wij dus
ook nog te maken. De huidige
praktijk geeft aan, dat de grens van ƒ
50.000 wel degelijk effectief werkt.
Het theoretische uitgangspunt van de
decentralisatie naar de gemeente
wordt bevestigd door de praktijk.
Het voor de provincies beschikbare
budget is bij een grens van ƒ 50.000
een bedrag van ƒ 7.841.685 en bij
een grens van ƒ 100.000 een
totaalbedrag van ƒ 19.500.539. Wij
hebben het dus zowel in aantal
gemeenten als in hoeveelheid geld
over aanmerkelijke verschillen. Mijn
uitgangspunt in het financiële
systeem is, zoveel mogelijk door de
gemeenten te laten doen en ik voel
mij daarin gesteund door het recente
advies van de Raad voor het
binnenlands bestuur over de plaats
en functie van de provincie. Maar als
het duidelijk de bedoeling is van de
Kamer — en dat is het kennelijk —
om de provincies over een omvangrijker budget te laten beschikken, ben
ik intussen pragmatisch genoeg om
de suggestie, de grens toch bij de ƒ
100.000 te leggen, voor mij bespreekbaar te laten zijn. Die zaak
moet overigens in de algemene
maatregel van bestuur tot uitwerking
komen. Er zijn dan nog enkele
praktische haken en ogen maar die
iaat ik maar voor wat ze zijn omdat ze
waarschijnlijk wel oplosbaar zijn. In
ieder geval zou ik nog graag van de
Kamer horen of die praktische en
cijfermatige gegevens die ik over
tafel breng, voldoende zijn doorgedrongen bij de voorbereiding door de
Kamer, opdat zij niet in een latere
fase tot de conclusie moet komen
dat als zij dit had geweten, zij anders
zou hebben beslist.
Voor alle duidelijkheid, Voorzitter,
ik ben bereid om bij de voorbereiding
van de algemene maatregel van

Monumentenwet

19 april 1988
TK69

Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Voorzitter! Ik heb bedoeld de
minister het volgende te vragen. Is
het niet mogelijk via de convenantmethodiek die je op dit moment al
voert met een aantal gemeenten, ook
een verdere uitbreiding te krijgen in
de komende periode?
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bestuur uit te gaan van de grens van
ƒ 100.000. Ik zou er nog aan willen
toevoegen, dat de gemeenten die om
een eigen budget vragen en die
minstens ƒ 5 0 . 0 0 0 zouden krijgen,
het eigen budget ook toegewezen
moeten krijgen. Op dat punt hoor ik
ook graag het definitieve oordeel van
de Kamer.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
De minister zegt zojuist dat voor de
gemeenten tussen de ƒ 50.000 en de
ƒ 100.000 voor 4 0 % belegd is voor
1990 en 1 9 9 1 . Dat betekent dat men
6 0 % niet belegd heeft. Zou dit niet
kunnen leiden tot nog meer stelligheid bij de Kamer om het budget tot ƒ
100.000 te verhogen?
Zou de minister ook kunnen
reageren op mijn opmerking dat
gemeenten die tussen de ƒ 50.000 en
ƒ 100.000 zitten en die op grond van
de Wet stads- en dorpsvernieuwing
rechtstreekse gemeente zijn, wellicht
wel de mogelijkheid zouden kunnen
hebben om het budget rechtstreeks
te krijgen? Hoe zouden wij dat
probleem kunnen tackelen?
Minister B r i n k m a n : Zou mevrouw
Oomen zo vriendelijk willen zijn om
dat laatste nog eens te herhalen?
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Voorzitter! Ik heb in mijn inbreng
gezegd, dat het voor mij goed
denkbaar is dat een gemeente die
tussen de ƒ 50.000 en de ƒ 100.000
zit en die volgens de Wet stads- en
dorpsvernieuwing een rechtstreekse
gemeente is, de mogelijkheid zou
moeten hebben om zelf dat budget
te claimen. Men kan dan, in relatie
tot het budget voor de stads- en
dorpsvernieuwing, meer voor de
monumenten doen.
Minister B r i n k m a n : Dat heb ik toch
mogelijk gemaakt door mijn opmerking om bij de voorbereiding van de
algemene maatregel van bestuur ook
een mogelijkheid te bieden aan
gemeenten die minstens ƒ 50.000
krijgen.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): U
maakt het voorstel algemener dan ik.
Ik vraag mij af, welke gemeenten er
zitten met een budget tussen ƒ
50.000 en ƒ 100.000, die wel
rechtstreeks in aanmerking komen
voor het fonds stads- en dorpsvernieuwing en in de visie van de Kamer
niet in aanmerking zouden kunnen

Tweede Kamer

komen voor de rechtstreekse
toekenning van het monumentenbudget.

interessant zijn, als daarover een
schatting te maken is. Ik begrijp dat
dit heel lastig is.

Minister B r i n k m a n : Voorzitter! Ik
maak uit het knikken van mijn
ambtenaren in de loge boven op, dat
men die gegevens wel heeft. Mag ik
toezeggen dat ik die voor de aanvang
van de tweede termijn bij de Kamer
zal bezorgen?
De eerste vraag die mevrouw
Oomen per interruptie stelde, is
dunkt mij een vraag aan haar
collegae in de Kamer. Die vraag kan
ik niet beantwoorden.

Minister B r i n k m a n : Ik kan daarvan
geen schatting maken. Ik zou
natuurlijk mijn mensen kunnen
vragen of zij daarop enig zicht
hebben. Maar dan moet het eigenlijk
expliciet aan de gemeentebesturen
gevraagd worden.
Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
Pillis-Duvekot (VVD): Dat heeft de
NCM nu juist recentelijk gedaan.

De heer Nuis (D66): Er is dus
blijkbaar een grote mate van
eensgezindheid over die grens van ƒ
100.000. Er is ook eensgezindheid
over, dat er uitzonderingen moeten
bestaan voor gemeenten die dat
wensen. Alleen over de aard en het
karakter van die uitzonderingen
bestaan wat onduidelijkheden.
Mevrouw Oomen heeft zojuist
gevraagd, dit tot een heel specifieke
categorie te beperken, min of meer
onafhankelijk van de wil van die
gemeenten. Daarover zijn natuurlijk
cijfers te geven.
Als ik het goed begrepen heb, stelt
de minister voor, de gemeenten zelf
— mits zij aan de vereisten voldoen
— te laten kiezen. Op zichzelf zou het

Minister B r i n k m a n : Met alle respect
voor het belangrijke werk van de
NCM, hecht ik er toch aan, dat een
gemeentebestuur een officiële vraag
voorgelegd krijgt van de minister,
gehoord de discussie die wij hier
voeren. Dan zou er toch een andere
reactie kunnen komen. Ik heb dat
subjectieve inzicht niet. Het objectieve inzicht is wel beschikbaar. Ik zal
zorgen dat het voor het begin van de
tweede termijn hier is.
Dan kom ik bij de kwestie van het
anti-speculatiebeding. Zowel in de
memorie van antwoord als in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
heb ik te kennen gegeven, niet te
voelen voor een subsidievoorschrift
op grond waarvan de eigenaar
verplicht zou zijn bij verkoop van zijn
gerestaureerd monument een
gedeelte van de verleende subsidie
terug te betalen. Ik sta nog steeds op
dat standpunt en wel op grond van
de volgende argumenten.
Mij is niet gebleken, dat gerestaureerde monumenten in het bijzonder
objecten van speculatie vormen.
Subsidie wordt slechts verstrekt voor
die kosten die normaliter niet
gemaakt zouden worden. De
waardestijging van het monument zal
dan ook zeker niet evenredig aan het
verstrekte subsidiebedrag zijn. De
vaststelling van de hoogte van het
terug te betalen bedrag stuit op
problemen. Uiteraard moet worden
voorkomen, dat monumenten niet
slechter verkoopbaar worden doordat
een deel van de verkoopprijs zou
moeten worden afgedragen. Een
eventuele waardestijging acht ik een
verantwoorde prikkel voor eigenaren
van monumenten om tot restauratie
over te gaan, waarbij de eigenaar zelf
een aanzienlijk deel van de kosten
voor zijn rekening neemt. Ik blijf dan
ook bij mijn stelling dat het voorstel
ter zake van de heren De Pree en
Nuis niet moet worden gevolgd.
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Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
De stelling van de minister in
positieve zin was, of het niet goed
zou zijn nog eens te kijken naar de
budgetten tussen ƒ 50.000 en ƒ
100.000? Als er voor 1990 en 1991
maar 4 0 % daarvan besteed is, vind
ik dat een reden te meer om vast te
houden aan de stelling van ƒ
100.000.
Minister Brinkman: Zoals gezegd,
ben ik bereid naar die grens van ƒ
100.000 te gaan. Ik hecht er dan
echter aan, dat de Kamer precies
weet wat er in bedragen, aantallen
gemeenten enzovoorts gebeurt. Dat
was de strekking van mijn opmerking.
Het zou kunnen zijn, dat individuele
leden van Kamer zeggen: nu wij deze
cijfers hebben gehoord, willen wij
daarover nog even nadenken.
Daarvoor is nog tijd, want het gaat
om de voorbereiding van een
algemene maatregel van bestuur. Het
is nu echter een vrij principieel debat
over dit gewichtige punt. Ik hoor
graag in tweede termijn de definitieve opinie van de Kamer.
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Ik kom te spreken over de kwestie
van het verplicht lidmaatschap van
de Monumentenwacht. Ik heb eenen andermaal het lidmaatschap van
de Monumentenwacht aanbevolen.
Dat doe ik ook nu weer. Tegelijkertijd
heb ik te kennen gegeven dat ik er
geen voorstander van ben om een
algemeen geldende verplichting voor
eigenaren van beschermde monumenten in te stellen om zich aan te
sluiten bij de Monumentenwacht.
Immers, anderen die zich met de
inspectie van de monumenten
bezighouden, kunnen daardoor in
een onmogelijke concurrentiepositie
terechtkomen. Daarnaast geldt als
bezwaar dat een dergelijke verplichting financiële consequenties met
zich brengt voor degene die de
verplichting draagt. Tegenover die
verplichting stelt de verplichtingsteller — de wetgever dus — geen
vergoeding. Ik ben intussen wel van
plan om te onderzoeken of aan het
verstrekken van een restauratiesubsidie een meer algemeen geformuleerde verplichting tot periodieke
inspectie kan worden verbonden.
Zeker nu meer gelden in de richting
van onderhoud gaan, is deze
suggestie het overwegen waard. Dit
moet overigens allemaal op grond
van artikel 3 4 zijn beslag krijgen in de
algemene maatregel van bestuur. Ik
geef de Kamer in overweging, die lijn
te volgen.
Er zijn enkele vragen gesteld over
het onderhoud. Ik merk op dat door
mij erin is voorzien dat het voor het
onderhoud beschikbare budget
jaarlijks met een miljoen w o r d t
verhoogd ten laste van het restauratiebudget. Vanaf de start van de
voorlopige onderhoudsregeling tot
de dag van vandaag loopt de regeling
voortreffelijk. Voor het onderhoud
van grote kerkgebouwen is een
aparte regeling in voorbereiding. Ik
streef ernaar, die per 1 januari a.s. te
laten ingaan. De budgettaire ruimte
daarvoor is te vinden in het jaarlijkse
accres dat ik zojuist noemde. In dit
verband heeft de heer Van der Vlies
gevraagd of ik namens het kabinet al
een visie kan geven op de aanbeveling in het rapport van de commissieHirsch Ballin inzake beheer en
onderhoud van monumentale
kerkgebouwen. Het antwoord is
negatief: het regeringsstandpunt is
nog niet voltooid. Het gaat in dat
advies niet alleen om de monumentenproblematiek, maar ook om heel
andere zaken. Er is gesproken over
de grote kerkgebouwen. Er vindt

daarnaast ook nog een discussie
plaats over andere monumentale
kerkgebouwen. De experimentele
onderhoudsregeling daarvoor is
inmiddels vervangen door een meer
definitieve en voor de eigenaren
meer gunstige subsidieregeling. Ik
zeg niet dat hiermee alle problemen
zijn opgelost. Ik neem in ieder geval
waar dat wij een stapje voorwaarts
zijn gekomen. Ik voer hierover
overigens zeer regelmatig overleg
met het CIO-K. Ik sluit niet uit dat wij
hierover nadere stellingen betrekken
in het regeringsstandpunt inzake het
advies van de commissie-Hirsch
Ballin. Ik wil echter eerst de voorbereidingen op dit punt voltooid zien.
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de onderhoudsregeling in meer
algemene zin. De vraag is gesteld of
de verdeling van het onderhoudsbudget niet centraal moet blijven
plaatsvinden. Na drie jaar zou tot een
evaluatie moeten worden gekomen.
Met deze suggestie heb ik zeker geen
moeite. Het is in lijn met hetgeen ik
mij voorstel. Eigenlijk hoef ik hierover
niet meer te zeggen. Kamer en
regering zijn het namelijk op dit punt
volmondig eens.
De heer Van der Vlies heeft een
tegenstelling geconstateerd in de
definiëring van het begrip kanjer in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag. Wij hebben het dan niet
over visserijzaken, Voorzitter, maar
over heel grote monumenten! Aan de
ene kant wordt in de nota een kanjer
omschreven als een restauratie die
meer zogenaamde vijfjaarsbudgetten
opslokt en aan de andere kant wordt
een kanjer relatief genoemd. Die
relativiteit is gelegen in het volgende.
Het begrip kanjer wordt gerelateerd
aan het budget van de betrokken
gemeente en niet — zoals ook
mogelijk was — aan een absoluut
bedrag, bij voorbeeld een miljoen of
enkele miljoenen. Ik hoop met dit
antwoord de schijnbare tegenstelling
helder en eenduidig te hebben
toegelicht.
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Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
De minister vergeet een opmerking
van mij. Ook ik heb gevraagd naar de
definitie van het begrip "kanjer". Ik
heb altijd begrepen dat het daarbij
ging om vier maal het budget wat de
gemeente eigenlijk zou willen
hebben. Gaat het bij een kanjer dan
grosso modo om ƒ 4 0 0 . 0 0 0 als wij
het budget verhogen van ƒ 50.000
naar ƒ 100.000?

De Voorzitter: Voor alle duidelijk^
heid heb ik in Van Dale opgezocht
wat een kanjer is. Volgens deze
autoriteit is een kanjer iemand die
voortreffelijk, uitmuntend is in zijn
vak of in zijn soort (wij hebben een
kanjer van een baas), een zeer groot
(en fors) persoon, iets dat groot is in
zijn soort (een kanjer van een appel)
of een ongemakkelijk persoon, met
name een groot en brutaal vrouwspersoon.
Minister B r i n k m a n : Dat kan hier niet
in het geding zijn.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): U
weet hoe creatief de ambtenaren
zijn. Zij hebben een nieuwe betekenis
uitgevonden.
Minister B r i n k m a n : Voorzitter! Ik
dank u zeer voor uw toelichting.
Onder verwijzing naar de stukken heb
ik geprobeerd duidelijk te maken wat
ik met een kanjer bedoel. Ik zal de
heer Van Dale voorstellen, die
omschrijving in de volgende editie op
te nemen.
De Voorzitter: Zo wordt hier taal
gemaakt.
Minister B r i n k m a n : Ik kom op de
storting in het provinciaal restauratiefonds. De gehele financiële systematiek is gebaseerd op budgetten op
centraal niveau, die zodanig worden
verdeeld dat voor provincies en
gemeenten van een trekkingsrecht
kan worden gesproken. Dit systeem
is de basis voor de samenwerking
met het NRF. Als die basis zou
vervallen, dan zou een intussen in de
praktijk goed functionerend financieringssysteem vervallen, dat ook
aansluit op een eenduidig belastingregime, dat een stimulerend effect
op de restauratie-omvang blijkt te
hebben. Jaarlijkse storting in een
fonds haalt de basis weg onder die
NRF-constructie, die nu juist is
opgezet om via een revolving fund
extra middelen te genereren. Wij
moeten niet ingaan op suggesties om
op dit punt tot een andere methodiek
te komen.
Door mevrouw Oomen is gevraagd
om inzicht in het aantal gemeenten
dat een monumentenverordening
heeft. Tot 1984 hadden 61 gemeenten een verordening, waarvan een
groot aantal slapend. Ik weet niet of
het begrip "slapende verordening" in
Van Dale staat, maar ik bedoel
daarmee een niet krachtdadig
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functionerende verordening. Sinds
de bekendmaking in mei 1984 van de
nota over de monumentenzorg is het
beeld als volgt: in 1984 zijn er 11
nieuwe gemeenten met een verordening gekomen, in 1985 waren het er
2 1 , in 1986 ging het om 24 gemeenten en in 1987 om 18 gemeenten,
terwijl in het eerste kwartaal van
1988 6 gemeenten een verordening
hebben gemaakt. Er is dus een
enorme toename. Met inachtneming
van het feit dat deze toename is
ontstaan vooruitlopend op de
wetswijziging, ben ik toch wat
optimistischer dan enige tijd geleden
over de bereidheid van gemeenten
om een eigen verordening op te
stellen. Ik hoop dat ik daarmee de
zorgen van mevrouw Oomen min of
meer heb weggenomen.
De heer Nuis heeft gezegd dat het
een ongelukkige constructie is dat
een gemeente beslist over de
sloopvergunning voor een eigen
pand. Mag ik erop wijzen dat dit geen
ongebruikelijke situatie is? Ik denk
aan de bouwvergunningen in de
Woningwet en aan de sloopvergunningen in de Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing. Het is mij niet
bekend dat zulks tot een onverantwoorde gang van zaken aanleiding
heeft gegeven.
De heer Schutte heeft spanning
geconstateerd bij de bevoegdheidsverdeling tussen de overheden. Als
een gemeente een aanvraag voor een
verbouw- of sloopvergunning ter
beoordeling krijgt, is er al een
waardebepaling in de vorm van een
ministeriële aanwijzing tot monument. Het gemeentebestuur wordt
door mij zeer wel in staat geacht,
binnen dat kader de bouwkundige
aspecten te beoordelen en die naast
de waardebepaling te leggen. Met
die waardebepaling als richtlijn komt
er mijns inziens een verantwoorde
gemeentelijke beslissing tot stand. Ik
zie niet goed in dat deze spanning, zo
die er al zou zijn, tot problemen
aanleiding kan geven.
Er is gevraagd, hoe het nu precies
staat met het overleg over de
apparaatskosten met de Vereniging
van Nederlandse gemeenten en het
IPO. Ik stel mij voor dat, zodra de
behandeling van het wetsvoorstel is
afgerond en er tussen regering en
parlement overeenstemming bestaat
over de taakverdeling tussen
gemeenten en provincies, gestart zal
worden met de opstelling van de
algemene maatregel van bestuur
inzake de subsidiëring van restaura-

ties en dergelijke. Bij de voorbereiding van die algemene maatregel van
bestuur zal ik uiteraard overleg
voeren met de verschillende
betrokken organisaties en overheden.
Daarbij komt uiteraard ook opnieuw
het vraagstuk van de verdeling van
de apparaatskosten over de gemeenten en de provincies aan de orde. De
opvatting van mevrouw Oomen, dat
een beroep op extra middelen niet
moet worden gehonoreerd, spreekt
mij aan. Maar dat is dan meer een
algemene constatering van een,
budgettair gezien, veel geplaagd
minister. Maar ik ben intussen ook
gebonden aan de voorwaarden van
artikel 144a van de Provinciewet en
van de vergelijkbare bepaling in de
Financiële-Verhoudingswet.
Vervolgens kom ik op de rol van
particulieren bij maritiem onderzoek
naar aanleiding van een brief van de
STIMON. Bij de schriftelijke behandeling en ook nu weer hebben
verschillende fracties de rol van
particulieren bij het archeologisch
onderzoek aan de orde gesteld. Met
name de positie van de particulieren
die zich met onderwaterarcheologie
bezighouden, is ter sprake gekomen.
Na hetgeen ik daarover in mijn
inleiding al heb gezegd, wil ik ook nu
nog eens waardering uitspreken voor
de steun die van die kant wordt
geboden bij het archeologisch
bodemonderzoek onder water. In de
memorie van antwoord alsmede in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag heb ik aangegeven, dat
het wettelijke systeem het belang van
het monument en de wetenschappelijke kennis die daaraan kan worden
onttrokken, vooropstelt. Onderzoek
zal dan ook alleen moeten plaatsvinden indien dat op wetenschappelijk
verantwoorde wijze gebeurt. Daarom
worden vergunningen voor het doen
van opgravingen uitsluitend verleend
aan die (overheids)instanties die
specifiek voor dergelijk onderzoek
zijn toegerust. Particulieren kunnen
vervolgens in overleg met en onder
verantwoordelijkheid van bedoelde
instanties een bijdrage aan het
onderzoek leveren. In de praktijk
blijken particulieren vrijwel altijd bij
archeologisch onderzoek onder water
te worden ingeschakeld. Wij menen
met het in het voorstel voorgelegde
systeem de wetenschappelijke
belangen voldoende te hebben
gewaarborgd zonder de mogelijkheden voor de particulier om een
zinnige bijdrage te leveren, te hebben
afgesloten.

Voor de suggestie van de heer De
Pree om in de subsidieregeling voor
onderhoud een onderhoudsplicht op
te nemen, ben ik wel gevoelig. Ik wil
dat punt graag meenemen bij de
voorbereiding van de desbetreffende
algemene maatregel van bestuur. Op
zijn concrete vraag, hoe het m o m e n teel staat met de omvang van het
stuwmeer, kan ik antwoorden dat de
ingediende gemeentelijke meerjarenprogramma's, waarin bij raadsbesluit
de behoeften in gemeenten zijn
opgenomen, een eindbedrag
opleveren van in het totaal ongeveer
ƒ 500 miljoen. De samenhang tussen
het subsidiesysteem en het financieringssysteem van het NRF, gecombineerd met de activiteiten van het
Bureau belastingdienst monumentenpanden in Zeist, is naar mijn
mening minder ingewikkeld dan de
heer De Pree in wat schrille kleuren
schildert. Integendeel. Als je bekijkt
wat eerst een eigenaar op al deze
terreinen moest ondernemen voor en
na de restauratie, vaak ook nog met
een onzekere uitkomst, dan zie je dat
die zelfde eigenaar nu met de te
volgen procedures veel makkelijker af
is met bovendien een grotere
zekerheid vooraf. Ik mag in dit
verband ook wijzen op een aantal
proefprojecten, zoals in Haarlem,
Leiden en Utrecht, die in samenwerking met het NRF zijn opgestart
onder het motto: één loket en één
pakket. Van een door de eigenaar te
ondernemen avontuur is, dunkt mij,
geen sprake meer. Ook dat vind ik
een politieke wenselijkheid, zowel in
het belang van de monumentenzorg
als in het belang van de eigenaar.
Sprekend over geld, wil ik aan het
adres van de heer De Pree nog
opmerken dat het totale budget voor
de subsidieregeling RRM, de
onderhoudsregeling ROM, de
voorgenomen onderhoudsregeling
grote kerken, de regeling voor de
kanjers en de calamiteiten en de
regeling voor de apparaatskosten
voor gemeenten in het totaal ƒ 100
miljoen bedraagt. Het ROM-budget is
op dit moment ruim ƒ 5 miljoen. Het
overige deel van het budget w o r d t op
dit moment nog aan restauraties
besteed. Zoals ik al zei, groeit het
onderhoudsbudget jaarlijks met ƒ 1
miljoen. In de toekomst zal het
restauratiebudget bovendien nog
worden belast met het zogenaamde
kanjer- en calamiteitenbudget en de
apparaatskosten, voor zover niet van
het Rijk. Daar heb ik daarstraks al op
gewezen.
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De Voorzitter: Kan de minister
aangeven hoe lang hij nog denkt te
spreken?
Minister B r i n k m a n : Nog vijf
minuten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al
heel wat gezegd over de functies van
de Rijksdienst voor de monumentenzorg. Ik wil echter nog één aspect
noemen. De Algemene Rekenkamer
is van mening dat in ieder geval
enige know how zou moeten worden
veilig gesteld voor kostenbewaking
en dat repressieve controle nodig is
op de technische kwaliteit van de
restauratiewerkzaamheden in
verband met de doelmatigheid van
de aangewende rijksmiddelen. Voor
het overige acht ik de argumentatie
ten aanzien van het functioneren van
de RDMZ en het voortbestaan
daarvan voldoende.
Ik wil graag nog een opmerking
maken over de centrale aanwijzing
van individuele monumenten.
Uiteraard mogen de lagere overheden de minister op eigen initiatief
benaderen om een aanwijzing te
bewerkstelligen. Ik juich dat zelfs toe.
Daarmee is echter niet het hele
probleem opgelost. Ik wil kortheidshalve verwijzen naar hetgeen ik
daarover zojuist bij interruptie heb
gezegd. Mocht ik de heer De Pree
nog niet voldoende hebben overtuigd, dan zal ik dat in tweede termijn
nog eens proberen.
Ten slotte wil ik nog ingaan op een
belangrijk punt van zorg, ook bij mij,
namelijk de zorg over het restauratieambacht. Sinds een paar jaar wordt
er van verschillende kanten een
tekort geconstateerd aan goed
opgeleide vaklieden op het gebied
van de restauratie van oude gebouwen. De situatie in Nederland met
betrekking tot de traditionele bouw,
te weten restauratie, renovatie en
onderhoud, en de traditionele
nieuwbouw is op dit moment van
dien aard dat er een tekort dreigt aan
vaklieden. De in de laatste decennia
toegenomen gemechaniseerde bouw
en utiliteitsbouw heeft de scholingsmogelijkheden van de desbetreffende
vaklieden evenmin bevorderd. In de
bouwactiviteiten is evenwel een
kentering waarneembaar. In de
komende jaren zal met name het
zogenaamde voorraadbeheer in de
bouw gaan toenemen, terwijl in het
kader van een kwaliteitsbewuste
stadsvernieuwing ook de traditionele
bouwmarkt weer zal aantrekken.
Binnen niet al te lange tijd is daarom
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te verwachten dat een aantoonbaar
tekort gaat ontstaan aan de volgende
vaklieden: metselaars, timmerlieden,
voegers, natuursteenbewerkers,
dakdekkers, loodgieters, metaalbewerkers en stucadoors.
In totaal wordt er in de markt voor
traditionele bouw een bedrag van
ongeveer 915 min. geïnvesteerd. De
werkgelegenheid in de traditionele
bouw bedraagt derhalve 5400
mensen per jaar. Van dit werkpotentieel wordt 7 0 % bezet door vakmensen in de hiervoor genoemde
categorieën, wat overeenkomt met
ongeveer 3 8 0 0 arbeidsplaatsen.
Door factoren als natuurlijk verloop
en dergelijke is het jaarlijks vervangingspercentage te stellen op 10,
inclusief scholing en herscholing. In
de praktijk zullen derhalve jaarlijk 4 0 0
mensen geschoold moeten worden in
de traditionele bouwambachten. Met
het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen wordt op mijn
verzoek overleg gevoerd om te
bezien of via het leerlingwezen het
aantal leerling-bouwplaatsen kan
worden uitgebreid en of er wat kan
worden gedaan aan her- en bijscholing. Op verschillende plaatsen in het
land wordt het nodige gedaan om de
professionele opleidingen uit te
breiden. Mijn dienst tracht het een en
ander te stimuleren en te coördineren, samen met de verschillende
instellingen en organisaties.
Ik heb met deze opmerkingen
duidelijk willen maken dat ik niet
alleen zorgen heb en die deel met de
Kamer, maar dat ik ook probeer om
daar iets aan te doen. Net zoals ik in
algemene zin probeer om de
Monumentenzorg van dienst te zijn
met dit voorstel van wet. Ik heb
goede hoop dat in tweede termijn zal
blijken dat de Kamer en de regering
het over de belangrijkste punten eens
kunnen worden. Dat zou het einde
van een heel lang, maar vooral goed
debat zijn.
De heer De Pree (PvdA): Voordat de
minister zijn eerste termijn beëindigt,
wil ik nog even twee punten naar
voren brengen waarop hij niet heeft
gereageerd.
Ten eerste de mogelijke verruiming
van de definitie van een stads- en
dorpsgezicht, artikel 1, zodat ook een
gebied aangewezen kan worden
zonder dat daar een erkend en
beschermd rijksmonument is
gelegen. Het tweede punt betreft een
mogelijke verlenging van de beslissingstermijn bij vergunningverlening,
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wat ingaat tegen de fictieve vergunningverlenging in het wetsvoorstel.
Minister B r i n k m a n : Voorzitter! De
heer De Pree heeft gelijk. Ik maak
mijn excuses voor het feit dat ik hem
in eerste termijn niet onmiddellijk
geantwoord heb.
Ik begin met de kwestie van de
definitie. Allereerst wijs ik hem erop,
dat door zijn voorstel de mogelijkheid
zou ontstaan dat een gebied wordt
aangewezen tot stads- of dorpsgezicht zonder dat hierin een gebouwd
object voorkomt. Dit maakt de
begripsomschrijving onduidelijk, wat
uit het oogpunt van wetgevingstechniek minder wenselijk is.
Daarnaast dient volgens mij een
voorstel in deze richting op dit
moment o m geheel andere redenen
ook te worden ontraden. Dit onderwerp is eerder in de stukken reeds
aan de orde geweest. Ik heb hierbij
betoogd dat het vraagstuk een
ruimere studie vereist. Naar aanleiding van het rapport van de Beekmanstichting beraden wij ons nog
over wat de beste plaats is om een
en ander te regelen. Misschien is een
aanpassing van de Natuurbeschermingswet een veel betere plaats.
Door nu zonder een concrete
doorrekening van alle effecten de
definitie in de Monumentenwet open
te breken, zou mijns inziens minder
wijs worden geopereerd, althans op
dit specifieke punt, want ik wil de
heer De Pree natuurlijk niet betichten
van onwijsheid. Ik dring er dus sterk
op aan om dit amendement nu niet te
handhaven.
Vervolgens, Voorzitter, ga ik in op
de kwestie van de verlenging van de
beslissing op een vergunning met
eenmaal zes maanden. Ik heb wel
enig begrip voor de zorgen van de
heer De Pree, maar uit een oogpunt
van samenloop met de Woningwet
die er uit hoofde van de bouwvergunning is, is verlenging niet wenselijk.
Hierbij komt dat ervaring met andere
wetten waarin de mogelijkheid tot
verlenging bestaat, uitwijst, dat er
dan per definitie verlengd wordt. Hier
zijn wij uit een oogpunt van vereenvoudiging en rechtszekerheid voor de
betrokkene niet voor. De door de
heer De Pree aangestipte sanctie van
herstel van een monument in de
oorspronkelijke staat, op kosten van
de overtreder, is opgenomen in de
huidige wet en deze vindt men in het
wetsvoorstel in artikel 3 1 .
Hiermee, Voorzitter, heb ik dan
echt mijn bijdrage in eerste termijn
voltooid.
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De vergadering wordt van 18.26 uur
tot 20.30 uur geschorst.

D
De heer V a n der Vlies (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
minister voor zijn beantwoording.
Met name het eerste, meer algemene
deel vond ik bijzonder instructief. Ik
denk dan aan zijn uiteenzetting over
de betekenis van het monument voor
en in de w o o n - , leef- en/of werkomgeving. Ik noem ook zijn uiteenzetting
over de archeologie, de nog jonge
loot aan de stam van het monumentenbeleid en de bescherming van
cultuurhistorische objecten. Weer
eens bleek een redelijke mate van
overeenstemming over de grondstructuren van het monumentenbeleid. Dat kan met erkentelijkheid
worden vastgesteld. In deze tweede
termijn richt ik mij dan ook slechts op
de nog resterende knelpunten.
Allereerst het verlenen van een
vergunning door de provincie voor
die gemeenten waar geen of nog
geen monumentenverordening is. De
minister heeft zijn tegenargumenten
nog eens genoemd. Hij bepleit een
duidelijke structuur, eenvoud in het
systeem en hij wijst er ook op dat een
en ander waarschijnlijk tijdelijk is. De
provincie zou zich, zo vreest de
minister, op die nieuwe taak kunnen
storten en zich daar kunnen innestelen en zie haar daar dan maar weer
eens weg te krijgen als de gemeenten wel geëquipeerd zijn om die taak
over te nemen. De minister heeft ook
een overzicht gegeven van het
groeiend aantal gemeenten dat een
monumentenverordening heeft
vastgesteld. De gemeenten moeten
in die richting worden gestimuleerd.
Het is goed als over de restauratie
van monumenten zo dicht mogelijk
bij de burger w o r d t beslist, althans
voor zover wij die aan een andere
overheid dan de rijksoverheid willen
toedelen.
Het tussenvoorstel van de minister
is, het een paar jaar aan te zien en
dan te bekijken hoeveel gemeenten
het zelf kunnen gaan doen en ook
aan de vereisten daartoe voldoen.
Mocht er dan nog aanleiding voor
zijn, dan kan op dit punt een
wetswijziging worden bevorderd. De
fractie van de SGP heeft dit alles nog
eens op zich laten inwerken. Wij zijn
bereid in te gaan op de suggestie van
de minister. Dit betekent dat ik mijn
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steun aan het desbetreffende
amendement en dus mijn handtekening eronder intrek. Ik heb begrepen
dat ook andere collega's nog over
dat amendement zullen spreken.
Ik heb zelf als eerste ondertekenaar een amendement ingediend op
artikel 16, achtste lid. De minister
heeft aangegeven wat er in de loop
van de schriftelijke procedure op dit
punt al is gebeurd. Ik heb die
verduidelijkingen in de wetstekst
evenzovele verbeteringen genoemd.
Rest nog de termijn van 30 dagen,
die overschreden kan worden. De
minister vraagt zich af of het regelen
daarvan niet te veel van het goede is.
Het gaat mij om het creëren van een
procedureel zo maximaal mogelijke
afdekking van het risico van het al te
snel, vooruitlopend op de toetsing,
effectueren van een afgegeven
sloopvergunning. Daarvoor moet de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden ingebouwd. Dat is de diepste
beweegreden voor dit amendement.
Ik hoop dat de minister deze
argumentatie nog eens op zich wil
laten inwerken. Ik erken dat het geen
nieuwe is; zij is vervat in de stukken.
De kern van de zaak is een zo
maximaal mogelijke afdekking van
het risico.
Een derde punt betreft de conclusie, die de SGP-fractie moet
verbinden op dit ogenblik aan de
discussie over de bescherming van
de stads- en dorpsgezichten.
U i t e n t e r - n a is gesproken over een
mogelijke plaats in dat geheel voor
de provincies. Zou de aanwijzing van
de stads- en dorpsgezichten niet
gedecentraliseerd kunnen worden
naar de provincies? De minister heeft
zijn argumenten nog eens naar voren
gebracht. Ik heb in eerste termijn al
getoond daarvoor in beginsel
ontvankelijk te zijn, lettend op wat in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag is vermeld daaromtrent.
Op dit punt wenst de SGP-fractie de
argumentatie van de minister te
volgen.
W a t de strafsanctie betreft, merk
ik het volgende op. Als een categorie
wordt bepaald door de wetgever,
kent de wetgever daarmee een
bepaald gewicht toe aan de zaak die
men wil beschermen. Iemand die
daarop inbreuk maakt, wordt
gestraft. De mate van de maximaal
op te leggen straf, door de wetgever
bepaald, is een indicatie van de
ernst, die de wetgever toekent aan
zulk een overtreding. Het is voorts
aan de rechter om te bepalen in
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welke mate hij die maximale ruimte
wil betrekken bij zijn vonnis. Voorzitter! Op dit punt heeft de argumentatie van de minister, die vrij praktisch
en niet erg principieel was getoonzet
— zo kwam die op mij althans over
— mij niet erg overtuigd.
Dan kom ik tot het onderhoud, een
volgend belangrijk punt. Het is
iedereen duidelijk dat de financiële
inspanning ter zake van de monumentenrestauraties veel geld betreft,
terwijl wij zo weinig hebben, eigenlijk
te weinig. Dit dwingt er ons allen toe,
te trachten te komen tot een
optimale besteding van het beschikbare budget. Dat w o r d t vanzelfsprekend door niemand betwist. Dan
moet de conclusie getrokken worden
— en de minister erkent dit — dat
een eenmaal met subsidies gerestaureerd object goed moet worden
onderhouden. Anders staan wij over
zeg maar vijftien of twintig jaar voor
hetzelfde en dat kunnen wij helemaal
niet hebben. Dit betekent dat het
onderhoud een heel belangrijke zaak
is en dat degene, die de subsidie
ontving op dit punt aan zekere
afspraken gehouden moet kunnen
worden.
Daarbij komt nog de bijzondere
positie van de monumentale kerken,
waarbij bepaalde vraagstukken een
rol spelen. Ik heb in eerste termijn —
en collega's met mij — gewezen op
het rapport van de commissie-Hirsch
Ballin. Aan dat rapport kunnen wij de
minister noch fracties in dit huis
binden. Er moet nog een regeringsstandpunt over komen en dat rapport
gaat over veel meer dan alleen over
achterstallig onderhoud en de lasten,
daaraan verbonden voor kerkbesturen. Toch zou ik de Kamer een
uitspraak willen voorleggen, mede
namens de woordvoerders in dit
debat.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat in de komende
jaren door extra aandacht voor het
onderhoud van monumentale
gebouwen kostbare restauraties
kunnen worden v o o r k o m e n ;
bovendien kennis genomen hebbende van de betreffende conclusies van
het rapport van de commissie-Hirsch
Ballin;
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V a n der Vlies
verzoekt de regering, in een algemene maatregel van bestuur op grond
van artikel 3 4 , lid 2, regelen te stellen
ter optimale benutting van het
budget door niet alleen restauratie
maar ook een verantwoord niveau
van onderhoud te bevorderen, voor
onder andere het onderhoud van
monumentale kerken en ter realisering van een onderhoudsplicht,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van der
Vlies, Oomen-Ruijten, De Pree, Nuis,
Schutte en Van Heemskerck
Pillis-Duvekot.
Zij krijgt nr. 18 (19881).
De heer V a n der Vlies (SGP):
Voorzitter! Een ander hoofdpunt is
nog de grens van ƒ 100.000. De
minister heeft enig begrip getoond
voor de neiging die in de Kamer
bestaat om de grens van ƒ 5 0 . 0 0 0 op
te trekken naar ƒ 100.000. Maar hoe
moet het dan met gemeenten die als
die beslissing genomen wordt
worden doorverwezen naar de
provincies? Er zijn fracties — de
fractie van de SGP wil daar in ieder
geval toe worden gerekend — die
een uitzondering willen maken voor
gemeenten die onder de grens
zouden uitkomen, maar behoren tot
de categorie zogenaamde rechtstreekse gemeenten in het kader van
de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.
Dan is er een volgend discussiepunt. Er zijn ook andere gemeenten
die een monumentenbeleid ontwikkelen, dat metterdaad waarmaken en
toch onder de grens komen. Is het
geen goede gedachte — ik heb
begrepen dat ook op dat punt een
collega een uitspraak aan de Kamer
zal voorleggen — eens kwantitatief
en kwalitatief te onderzoeken onder
welke voorwaarden die gemeenten in
de toekomst rechtstreeks een bedrag
kan worden gegeven? Dat zou bij de
discussie over de AMvB die moet
worden geslagen kunnen worden
betrokken.
Wat de zogenaamde kanjers
betreft, heeft de minister de vraagstelling die ik heb gepoogd in het
midden te leggen toch niet beantwoord. Er zijn natuurlijk evidente
gevallen, gelet op de cultuurhistorische waarde van het object. Er zijn
ook evidente gevallen gelet op het
kostenniveau verbonden aan de
restauratie van zo'n object. Daar
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hebben wij het niet over. Er zijn nog
andere objecten, waarvan een
gemeentebestuur kan vinden dat zij
zijn schaal en zijn draagvlak voor de
eerstkomende jaren echt te boven
gaan. Zij zullen die bij de minister
willen presenteren als een kanjer.
Welk meetinstrument heeft de
minister om zoiets in figuurlijke zin te
lijf te gaan? Ik verzoek de minister,
als de A M v B , met een toelichting
erop, aan ons wordt gezonden zo
objectief mogelijk te formuleren wat
vervolgens verstaan zal worden
onder een kanjer. Graag verneem ik
nu een reactie van de minister op dit
punt.
Ik ga afronden. Er zou nog heel
veel te zeggen zijn, maar ik heb al
aangegeven dat ik mij wens te
beperken tot de resterende knelpunten. De fractie van de SGP heeft erg
veel bewondering voor het particulier
initiatief en zijn koepels in de sfeer
van de monumentenzorg. Er wordt
ontzettend goed werk verricht, met
inzet van heel veel krachten,
inventiviteit en enthousiasme, ook in
de sfeer van de vrijwilligheid. Dat
moet zeer gewaardeerd worden.
Ten slotte wil ik een waarderend
woord spreken voor de Rijksdienst.
Mijn collega's kozen ervoor dat in
eerste termijn te doen. Ik had het
bewaard voor mijn afronding in
tweede termijn. Ook de rijksdienst
heeft in de loop der jaren bijzonder
veel goed werk verricht. Hij is nu aan
een reorganisatie toe, lettend op de
gang der dingen en op de hoogstwaarschijnlijke uitslag van deze
discussie. Heel essentieel is dat wij,
in het proces verkerend, kunnen
constateren dat op de diverse
niveaus een zekere bereidheid tot
coöperatief handelen is gegroeid.
Dat betekent een goede sfeer en een
sterke mentaliteit. Je kunt merken
dat dit aanslaat in de samenleving.
Die zaken zijn niet in wetsteksten te
vatten, maar ik wil ze toch genoemd
hebben. Zij kunnen een beleidsterrein
tot een boeiend en goed terrein
maken.

CDA-fractie nog zouden resten, in
het gemeen overleg door overtuiging
op basis van argumenten tot goede
conclusies zouden leiden. De wijze
waarop de minister is ingegaan op de
wensen van de Kamer, heeft mij in
mijn opvatting gesterkt. Op een
aantal punten zijn wij het al eens
geworden. Ik zal nog ingaan op
enkele amendementen die door mij
zijn ingediend. Mijn collega Van der
Vlies is al ingegaan op enkele
amendementen die mede door mij
zijn getekend. Ook mijn collega De
Pree zal dat nog doen ten aanzien
van een paar amendementen.
Allereerst het amendement op stuk
nr. 12. De argumentatie die door de
minister is gebruikt, heeft ons niet
geheel en al overtuigd. Wij zouden
willen vasthouden aan de zekerheid
die de voorbescherming kan bieden.
Wij handhaven dan ook het amendement dat wij hebben ingediend en
waarvan wij verwachten dat het niet
tot al te grote problemen zal leiden
bij de minister.
Dan het amendement op stuk nr.
13. Alle ondertekenaars hebben
gesproken over de decentralisatie
van het vergunningensysteem dat in
het amendement is opgenomen. De
minister heeft ons op dit punt
overtuigd. College De Pree zal
aangeven onder welke voorwaarden
wij het compromis-voorstel dat door
de minister is gedaan, zullen
accepteren.
De Voorzitter: Moet ik hieruit
begrijpen dat het amendement op
stuk nr. 13 is ingetrokken?
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Nee. Ik wijs erop dat collega De Pree
zal ingaan op de voorwaarden
waaronder wij akkoord kunnen gaan
met het compromis. Hij heeft er een
heel mooie motivering voor.
De Voorzitter: Dan wacht ik dat
even af.

Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! In eerste
termijn heb ik gememoreerd dat
Kamer en regering nader tot elkaar
zijn gekomen in de schriftelijke
gedachtenwisseling. Ik heb de
minister daarvoor geprezen. Ik heb in
eerste termijn ook de verwachting
uitgesproken dat de wensen die de

Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Voorzitter! Wat de sanctie ter zake
van beschadiging of sloop van een
monument betreft, houden wij vast
aan ons amendement op stuk nr. 1 7.
Wij doen dit, omdat wij van mening
zijn en blijven dat de verhoogde
sancties, die bij nota van wijziging
door de minister in het voorstel zijn
ingevoerd, in ons amendement meer
in verhouding staan tot de geldelijke
belangen die in het geding zijn.
Ik kom nog even terug op de
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Oomen-Ruijten
kwestie van de algemene maatregel
van bestuur en de grens van ƒ
100.000. Wij hebben tijdens de
dinerpauze overleg gevoerd met de
collega's-woordvoerders. Uit dat
overleg is de volgende motie
geresulteerd.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de huidige
toewijzing van budgetten aan
gemeenten onvoldoende functioneert
wanneer de budgetten van te geringe
omvang zijn;
overwegende, dat de systematiek
van budgettoewijzing van de W e t op
de stads- en dorpsvernieuwing goed
functioneert;
verzoekt de regering, in de algemene
maatregel van bestuur op grond van
artikel 34, lid 2, een zodanige
regeling te ontwerpen dat gemeentelijke budgetten beneden de ƒ
100.000 in principe gestort worden
in een provinciaal restauratiefonds;
verzoekt de regering voorts, een
uitzondering op deze regeling te
creëren voor gemeenten met een
kleiner budget die wel zogenaamde
rechtstreekse gemeenten zijn in het
kader van de Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing;
verzoekt de regering ten slotte,
daarbij te onderzoeken onder welke
voorwaarden gemeenten met een
budget tussen ƒ 50.000 en ƒ 100.000
in aanmerking zouden kunnen komen
voor rechtstreekse subsidiëring,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden OomenRuijten, De Pree, Van der Vlies,
Schutte en Nuis.
Zij krijgt nr. 19 (19881).
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Voorzitter! Op mijn tafel heb ik
zojuist het staatje gevonden van
gemeenten met een eigen fonds in
het kader van de stads- en dorpsvernieuwing. Op het lijstje staan 3 4
gemeenten, als ik goed tel. Het zou
mij aangenaam zijn als werd uitgesplitst wat de budgetten zijn van alle
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gemeenten die een fonds hebben in
het kader van de stads- en dorpsvernieuwing.
Nu wij de lijn hebben aangegeven
op grond waarvan de algemene
maatregel van bestuur straks wordt
ingevuld, stel ik nog een tweetal
vragen. Wat is de tijdsplanning voor
het uitvaardigen van de algemene
maatregel van bestuur? Ik verwacht
dat wij op spoedige duidelijkheid
mogen rekenen, omdat de gemeenten en de provincies hierop recht
hebben. Hoe wordt de overgang
geregeld? Is het wellicht mogelijk,
voor knelpunten die met de oude
subsidiesystematiek niet opgelost
konden worden, nu alvast enige
helderheid te verschaffen, bij
voorbeeld door voorfinanciering of
goedkeuring? Ik noem een project in
Aerdt, een kerk in Helmond, het
kasteel in Woerden en ook Hilversum. Het gemeentebestuur van deze
plaats heeft alle collega's benaderd
en heeft aandacht voor hun probleem!
Verder dank ik de minister voor zijn
gedegen beantwoording van mijn
vragen ter zake van de regeling
opgravingen, vondsten en archeologische monumenten. Ik heb begrepen dat de positieve instelling
bestaat om de STIMON zoveel
mogelijk in te schakelen bij de
onderwaterarcheologie.
De opmerkingen over het restauratievak heb ik zo begrepen dat in het
kader van het leerlingwezen geprobeerd zal worden, nieuwe mogelijkheden te scheppen en dat deze
specifiek betrekking hebben op het
oude ambacht. Het mogen niet de
reguliere opleidingen tot metselaar
of timmerman zijn. De metselaar die
wij in het oude ambacht nodig
hebben, moet ook vertandingen et
cetera kunnen maken. Ik hoor thuis
allemaal hoe dit moet.
In eerste termijn heb ik de speciale
belangstelling aangegeven die mijn
fractie heeft voor het onderwerp dat
wij vandaag behandelen. Ik heb het
gevoel dat er na vanavond en zeker
nadat wij de algemene maatregel van
bestuur hebben vastgesteld, weer
enige rust op het f i o n t zal komen, die
belangrijk is voor de overheden, het
particuliere initatief en niet het minst
voor de medewerkers van de
Rijksdienst monumentenzorg. Ik
hoop dat de rust ertoe zal leiden dat
wij, nog meer dan op dit moment,
onze internationale reputatie kunnen
versterken.

Monumentenwet

D
De heer Nuis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! Met waardering heb ik
kennis genomen van de, korte,
algemene inleiding van de minister
over de aard van de monumentenzorg. Ik vond er een en ander in terug
van wat ik in eerste instantie erover
naar voren heb gebracht. Dit lijkt mij
eerder een kwestie van parallelle
gedachtenontwikkeling dan van een
reactie van het een op het ander. De
minister acht de neiging, monumenten meer bij hun levende en dode
omgeving te betrekken, blijkbaar
vooral een trend van het heden en de
toekomst, terwijl ik heb geprobeerd
aan te tonen dat het ook in de meer
dynamische periode in onze geschiedenis al zo was. Dit versterkt elkaar
natuurlijk alleen maar.
Waardering heb ik ook voor de
veel uitvoerigere verhandeling van de
minister over de archeologie. Het
leek wel een klein notaatje. Ik ben
vaker verrast door deze minister met
zijn vermogen, uitvoerig vragen te
beantwoorden die hij zelf heeft
gesteld. In het vraag-en-antwoordspel van zo'n plenair debat is dit vaak
enigszins verrassend, maar het kan
ook heel verfrissend zijn. Zoals ik zei,
hebben wij voor de inhoud ervan
deze keer alle waardering.
Ik houd voor de concrete punten
de volgorde aan van mijn eerste
termijn en kom dus eerst bij de rol
van de provincie. Ik constateer met
genoegen dat de minister de grens
van ƒ 100.000 wil aanhouden met,
wat wezenlijk is voor mij, u i t z o n d e r i v
gen voor gemeenten die het willen en
waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat zij het kunnen. De
aard van de laatste begrenzing, het
kunnen, moet nog worden vastgesteld. De minister heeft een kameruitspraak hierover gevraagd en een
voorstel hiervoor is zojuist door
mevrouw Oomen aan ons voorgelegd. Aan de tekst van de motie is al
een beetje te zien dat verschillende
gedachtengangen onder één noemer
moesten worden gebracht. Je kunt
dat bij een oppervlakkige tekstanalyse meestal al wel zien. Ik hecht er
dus aan om mijn eigen motivering —
waarom ik ten slotte die motie heb
getekend — hier nog even nader
uiteen te zetten.
Kijk, voor mij zelf is het zo dat de
wens van de gemeente plus een
bewijs van actief monumentenbeleid
voor mij voldoende zijn. Zelf dacht ik
daarbij in de eerste plaats aan een
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Anders ligt dit met de aanwijzing
van de stads- en dorpsgezichten. De
argumenten van de minister hebben
mij niet overtuigd op dat punt. Dat
komt, denk ik, in wezen door een
ander uitgangspunt ten aanzien van
de aanwijzingen in het algemeen, van
alle monumenten. Aanwijzingen in
het algemeen moeten volgens ons
niet centraal beslist worden vanwege
het argument van de waardestelling.
Die waardestelling eist wel een
centrale, verplichte advisering, maar
zij eist geen centrale beslissing. In
het algemeen, nog steeds, geeft voor
ons dus eigenlijk alleen dat tactische,
fiscale argument de doorslag. Als dat
fiscale arugment er niet was, zou ik
de consistentie in het aanwijzingenbeleid zoeken in het decentraliseren
ervan. Dit is dus een verschil van
opvatting tussen de minister en onze
fractie. W e l n u , aangezien voor de
stads- en dorpsgezichten die fiscale
reden niet geldt, lijkt het mij zinvol
om te insisteren op het decentraliseren van de beslisingen in dat opzicht.

De heer Nuis (D66)

monumentenverordening, een
monumentencommissie. Collega's
hebben meer gewezen op de
rechtstreekse gemeente, onder de
stadsvernieuwing. Enigszins tot mijn
verbazing heb ik zojuist op dat lijstje
gezien, dat er nog heel wat van die
rechtstreekse gemeenten zijn die
helemaal geen monumentenverordening hebben. Het zou misschien
interessant zijn o m dit bij het
onderzoek dat wij in de motie hebben
gevraagd, nog eens uit te zoeken. Er
staat dat wij tegelijkertijd een
onderzoek vragen, leidende tot die
algemene maatregel van bestuur. Zo
heb ik het althans verstaan. Ik heb
dan goede hoop dat wij er wel uit
komen.
Zodra wij overigens de wens, de
wil, van de gemeente zelf een
belangrijke factor in dat geheel
vinden en naast objectieve criteria
ook kijken naar de wil van de
gemeente om dat te doen, creëren
we natuurlijk een onzekere factor. Dit
is de onzekerheid waarop mevrouw
Oomen wees en waarin zij een
bezwaar zag. Het is een onzekerheid
voor het provinciale budget en
trouwens ook voor het provinciale
arbeidsterrein. Dat krijg je altijd zo
gauw als er een aspect van vrijwilligheid van de kant van de gemeenten
in zit.
Nu lijkt het mij dat je dat kunt
voorkomen, voor zover dat mogelijk
is, door de bepaling op te nemen dat

gemeenten niet elk moment uit de
regeling kunnen stappen. Dit lijkt mij
redelijk, maar de hoofdlijn moet
volgens mij toch zijn: een voorkeur
voor een beleid op gemeentelijk
niveau overal waar dat goed kan, ook
al heeft dat zo'n mate van onzekerheid op termijn voor de provincie tot
gevolg.
Wat de onderhoudsregeling
betreft, zegt de minister dat hij het
toch nog centraal wil houden en dat
hij na drie jaar wil evalueren. Ja, ik
zou het liever meteen hebben
gedecentraliseerd om dat systeem zo
dicht mogelijk bij dat van de restauraties te krijgen. Ik heb dit eerder al
uiteengezet, maar goed, ik ga daar
schoorvoetend mee akkoord en wij
zien over drie jaar verder.
Ten aanzien van de vergunningen
voor de kleinere gemeenten kunnen
wij het blijkbaar niet eens worden of
het daarbij om een duurzame zaak
gaat. Dit is één van de punten waar
het hierbij eigenlijk om draait. Ik zou
nog steeds het liefst zien dat wij dat,
in mijn ogen, kleine risico namen.
Maar goed, wij kunnen het ook in dit
geval aankijken, hoewel de minister
natuurlijk over een paar jaar weer
hoopvol kan denken dat het dan toch
echt een aflopende zaak aan het
worden is. Maar in ieder geval is het
voor mij een reden om van het
amendement op het artikel 59 af te
zien, op de nog door collega De Pree
te formuleren voorwaarden.

Tweede Kamer
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Minister B r i n k m a n : Voorzitter! Zou
ik de heer Nuis een verduidelijking
mogen vragen? Hij zei dat voor hem
in het algemeen aanwijzingen bij
voorrang op decentraal niveau
zouden moeten plaatsvinden. Nu is
mijn vraag concreet deze: bedoelt hij
met "aanwijzingen in het algemeen"
het begrip "aanwijzingen" zoals dat
elders in het administratieve recht
voorkomt?
De heer Nuis (D66): Nee, ik bedoel
de aanwijzingen van de monumenten
in het algemeen, waarvoor het fiscale
argument geldt maar aangezien dit
voor de stadsgezichten niet in die
mate geldt, vervalt dat argument. De
consistentie waarover de minister
sprak, valt voor mij anders uit.
Ik constateer dat wij in dit debat de
provincie niet helemaal hebben
afgescheept. Wij hebben haar wel
voor een belangrijk deel op termijn
gezet. Voor mij is het overigens
belangrijk, dat het versterken van de
rol van de provincie geen doel op
zichzelf is en mag zijn. Het moet en
kan zinvol zijn en het moet in het licht
van de decentralisatie staan. De rol
van de provincie versterken ten koste
van de gemeente in het algemeen,
lijkt mij in het geheel niet juist. Maar
als die versterking kan ontstaan door
op bepaalde punten in de plaats te
treden van het Rijk, is dat toe te
juichen.
Ten aanzien van de sloopvergun-
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De heer S c h u t t e (GPV): Voorzitter!
Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Ik wil op enkele punten kort
terugkomen.
In de eerste plaats meen ik dat de
minister niet gereageerd heeft op
mijn vraag over de voorgestelde
fictieve vergunningverlening in artikel
16. Ik heb met die rechtsfiguur de
nodige moeite; dat komt nog niet zo
geweldig veel voor in onze wetgeving. Ik weet dat in het ontwerp voor
een nieuwe Woningwet die figuur
ook wordt voorgesteld, maar ik heb
mij daar dan ook tegen gekeerd in
het voorlopig verslag. Ik wil toch
graag voorkomen dat de eventuele
totstandkoming van deze figuur op
deze plaats als precedent zou werken
voor volgende wetgeving. Nu er voor

dit geval een amendement op stuk
nr. 14 van de heer De Pree is
ingediend, waarin wordt voorgesteld
om een extra verlenging mogelijk te
maken, zal het praktische effect
waarschijnlijk niet zo groot zijn. Dat
maakt het voor mij gemakkelijker om
niet verder te pogen, dit gewijzigd te
krijgen. Tegen de rechtsfiguur als
zodanig teken ik toch bezwaar aan.
Ten aanzien van de mogelijkheid
van eigen middelen voor de kleine
gemeente met een eigen monumentenbeleid, heb ik geen bezwaar om
de grens van ƒ 100.000 als uitgangspunt te hanteren. Conform de
ingediende motie zijn er mogelijkheden om ook beneden dat bedrag een
eigen beleid te voeren.
Evenals de heer Van der Vlies heb
ik in eerste termijn gevraagd om een
evaluatie van de wet na vijf jaar. Ik
heb begrepen, dat de minister in
reactie op het amendement van de
heer De Pree heeft gesuggereerd om
na drie jaar met een evaluatie te
komen. Ik neem aan dat dit punt in
de tweede termijn van de heer De
Pree meegenomen zal worden.
Daarvan uitgaande is die vraag naar
genoegen beantwoord.
Over het onderhoud van monumentale kerken heb ik in eerste
termijn niet gesproken. Er is naar
aanleiding van de discussie inmiddels
een motie-Van der Vlies ingediend,
die ook mijn naam draagt. Ik wil
daarbij uitdrukkelijk de volgende
kanttekening maken. Het is voor mij
essentieel, dat de vermelding van het
rapport van de commissie-Hirsch
Ballin niet bedoeld is als een
vooruitlopen op de discussie over dat
rapport. Met de strekking van het
rapport van de commissie-Hirsch
Ballin heb ik namelijk nogal wat
problemen. Die zullen te zijner tijd
aan de hand van het regeringsstandpunt moeten worden besproken. In
dit geval kan ik er niettemin mee
akkoord gaan, omdat hier niet sprake
is van subsidiëring van onderhoudskosten op de noemer kerken,
kerkelijk gebruik of kerkelijk eigendom, maar op de noemer monument.
Daar kan naar mijn gevoel wel een
taak voor de overheid liggen.
Ik heb de indruk dat de minister
wel erg gauw klaar was met zijn
beschouwingen over de cultuurhistorische monumenten. Wij wachten
nog op verdere ontwikkelingen, zo
betoogde hij. Ik heb in eerste termijn
gevraagd, wanneer hij de afronding
van de interdepartementale studie op
dit punt verwacht.

Het amendement van de heer Van
der Vlies om bij het verlenen van
vergunningen schorsende werking
toe te kennen aan een beroep heeft
mijn instemming. Ik wil echter een
kanttekening maken ten aanzien van
de formulering. Als er verwezen
wordt naar artikel 107 van de Wet op
de Raad van State, gaat het naar
mijn mening niet zozeer om opheffing van een schorsing als wel om
opheffing van de schorsende werking
die voortvloeit uit het systeem van de
wet. Dit zou tot een herformulering
kunnen leiden. Ik heb begrepen, dat
de heer Van der Vlies zich daarover
buigt, dat komt dus wel goed.
Wat meer moeite heb ik met het
amendement op stuk nr. 17 van
mevrouw Oomen over de strafbedreiging. De minister heeft daarbij de
nodige kanttekeningen geplaatst,
mede namens de minister van
Justitie. Ik denk dat met name de van
Justitie afkomstige argumenten van
belang zijn. Natuurlijk maakt de
wetgever uit, welk gewicht aan een
bepaald delict wordt toegekend. Wij
zijn de wetgever. De wetgever doet
dat echter dagelijks in allerlei
wetgevingen. Het gaat daarbij niet
alleen om het absolute gewicht dat
'toegekend wordt aan een bepaalde
overtreding of aan een bepaald
misdrijf, maar ook om het relatieve
gewicht: het gewicht in vergelijking
met andere wetten die vandaag niet
ter discussie staan. Wij komen in een
spanningssituatie als wij nu nog
verder gaan dan de minister reeds
gedaan heeft in zijn nota van
wijziging, namelijk ureigen met
geldboetes tot ƒ 100.000, ook in
artikel 57, waar de opzet in het delict
ontbreekt. Wat rechtspersonen
betreft is dat niet nodig, want die
mogelijkheid bestaat reeds, zo zei de
minister. Het gaat dus vooral om
niet-rechtspersonen. Ik ben bang dat,
als dit argument zo zwaar gaat
wegen, wij de strafbedreiging
afhankelijk gaan maken van een
oneigenlijk element, namelijk het
voordeel dat je met het delict zou
kunnen bereiken. Strafbedreiging is
daarvoor niet in de eerste plaats
bedoeld. Daarvoor zijn andere
instrumenten. Als die instrumenten
niet deugdelijk zijn, moet je daarvoor
een oplossing zoeken. Voorshands
ben ik geneigd dit argument niet te
steunen.
De meeste sprekers hebben hun
eerste of tweede termijn afgesloten
met vriendelijke woorden van
waardering in de richting van alle
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ning houd ik staande wat in het
amendement op stuk nr. 15 is
verwoord. De argumenten van mijn
eerste termijn lijken mij niet in
overtuigende mate weerlegd.
De strafbaarstelling is voor mijn
gevoel niet opgelost. Het argument
van de juridische systematiek is niet
onbelangrijk. Maar zolang mij niet
duidelijk voor ogen is komen te staan
— dat is de minister helaas niet
gelukt in zijn eerste termijn — hoe je
het kwaad anders kunt bestrijden,
komt het mij voor dat wij bij die
hogere boete, genoemd in het
amendement op stuk nr. 17, moeten
blijven.
Zoals de zaken er nu voorstaan,
accepteer ik graag het door de
minister voorgestelde compromis
inzake de inspectie en de onderhoudsplicht.
Ik kom nu toe aan het ene vraagje
dat de minister niet heeft beantwoord in eerste termijn — tenzij ik
even heb zitten slapen — over de
kwestie van de oigenaar met weinig
geld en veel monument: de relatieve
kanjer op privé-schaal. Zo'n eigenaar
is niet geholpen met aftrek van
belasting die hij niet betaalt. De
minister zei toen dat hij maar een
enkel geval is tegengekomen, dat de
gemeente door een mooie creatieve
financiële constructie heeft opgelost.
Ik vroeg hem in eerste termijn of die
creatieve oplossing van dat geval,
algemeen toepasbaar is en of hij die
oplossing dan bekend wil maken. Wij
kunnen dan iets doen aan het
probleem van de eigenaars die om
die reden eenvoudig geen subsidie
aanvragen.

D
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Schutte
werkers in de monumentenzorg in de
brede zin van het woord. Ik sluit mij
daarbij graag aan en spreek de hoop
uit, dat ook in de toekomst nog vaak
iets goeds uit Zeist kan komen!

D
De heer D e Pree (PvdA): Voorzitter!
Ook ik wil de minister danken voor
zijn reactie op mijn vragen en
opmerkingen in eerste termijn. Ik
volsta met het aanstippen van een
aantal punten. Op sommige punten
hebben de minister en ik elkaar
gevonden en op andere punten niet.
Ik heb een amendement ingediend
over de aanwijzing tot beschermd
stads- en dorpsgezicht. De argumentatie van de minister, dat die
aanwijzing bij het Rijk behoort te
blijven en niet kan worden gedecen •
traliseerd naar de provincies, heeft
mij namelijk niet overtuigd. Ik wil nog
een keer proberen te zeggen waarom
niet. De minister voert twee argumenten aan. Hij zegt dat het bij
aanwijzing, ook van beschermde
stads- en dorpsgezichten, gaat om
waardebepaling, normstelling. Dat
moet centraal gebeuren en niet door
de provincies, zo stelt de minister. Ik
denk in dit verband aan het monumenteninventarisatieproject, het
MIP. Er moet een inventarisatie van
de jongere bouwkunst plaatsvinden.
Die is toch ook niet waardevrij? Het is
wel een taak van met name de
provincies. Dat geldt nog veel sterker
voor de selectie in de tweede fase. Ik
weet dat de uiteindelijke aanwijzing
centraal geschiedt. De minister heeft
echter een strikte scheiding aangebracht door te stellen dat de
waardebepaling, de normstelling, op
rijksniveau moet gebeuren. Hij wees
erop dat dit ook het geval is bij de
aanwijzing van de stads- en dorpsgezichten. Deze taak zou niet overgeheveld kunnen worden naar de
provincies. Dit argument heeft mij
niet overtuigd.
Op een ander argument dat de
minister hanteerde, ben ik bij
interruptie al kort ingegaan. Hij wees
op het kostenplaatje. Stel dat de
provincie de bevoegdheid krijgt om
stads- en dorpsgezichten aan te
wijzen. Ik ben het ermee eens dat de
Rijksdienst moet worden ingeschakeld, als de provincie zelf geen
voldoende deskundigheid in huis
heeft. Als de deskundigheid van de
Rijksdienst wordt ingehuurd, komen
de kosten daarvan voor rekening van
de provincie. Maar stel nu dat het
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Rijk de instantie is die tot aanwijzing
overgaat. Ook dan moet deskundigheid worden aangewend, deskundigheid van de Rijksdienst. Dan is het
rijksbudget ermee gemoeid. De
kosten voor het Rijk zullen niet hoger
zijn dan de kosten voor de provincie.
Ik zie dan ook werkelijk niet in dat het
financiële aspect als argument kan
dienen om te zeggen: de provincies
horen de bevoegdheid tot aanwijzing
n i e t t e krijgen. Op grond hiervan
handhaaf ik het amendement dat ik
op dit punt heb voorgesteld.
Het ligt anders bij de vergunningverlening. Het is mogelijk dat de
gemeenten dit niet zelf doen, maar
overlaten aan provincies c.q. Rijk. Op
dit punt heb ik met enkele collega's
het amendement op stuk nr. 13
ingediend. De minister heeft een
compromisvoorstel gedaan. Hij
verwacht dat na enige tijd deze
bevoegdheid helemaal bij de
gemeenten zal liggen, als zij een
verordening en een commissie
hebben. Ik heb gezegd dat ik dat niet
verwacht. De minister zei dat de
huidige situatie voorlopig gehandhaafd moest worden. Na drie jaar
zouden wij elkaar nader moeten
spreken. Als dan blijkt dat een
behoorlijk aantal gemeenten die
bevoegdheid niet wil hebben, kan
opnieuw worden gesproken over het
decentraliseren naar de provincies.
Als na drie jaar blijkt dat praktisch
alle gemeenten de bevoegdheid
willen behouden — als zij dus wel
een verordening en een commissie
hebben — dan is het probleem
opgelost. Dan behoeft de provincie
er niet bij te worden betrokken.
Daarmee ben ik het geheel eens. Dit
voorstel van de minister is aanvaardbaar, Voorzitter. Om die reden trek ik
mijn amendement op stuk nr. 13 in.

conclusie dat handhaving van dit
amendement wat prematuur is. Ik
vraag de minister wel of de conclusies van de studie te zijner tijd naar
de Kamer kunnen worden gestuurd,
zodat wij daarvan kennis kunnen
nemen. Mijnheer de Voorzitter, ik
trek mijn amendement op stuk nr. 11
ook in.
De Voorzitter: Het amendement-De
Pree c.s. op stuk nr. 11 is ingetrokken.

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Hetzelfde geldt voor
het amendement op stuk nr. 1 1 .
Daarbij gaat het om een verruiming
van de definitie van stads- en
dorpsgezicht in de Monumentenwet.
De minister heeft gezegd dat
hiernaar een studie is ingesteld.
Wellicht moet voor het bereiken van
dat doel niet eens worden gedacht
aan een wijziging in de Monumentenwet. De minister noemde in dit
verband de Natuurbeschermingswet.
Deze argumentatie brengt mij tot de

De heer D e Pree (PvdA): Voorzitter!
Ik kom te spreken over de fictieve
vergunningverlening, waarover de
heer Schutte zojuist al sprak. Er ligt
een amendement waarin wordt
voorgesteld om de termijn waarbinnen het college van B en W een
beslissing moet hebben genomen,
indien noodzakelijk voor één keer te
verlengen. De minister zegt dat de
termijnstelling niet parallel loopt met
de Woningwet, als je dat doet. De
heer Schutte heeft er terecht op
gewezen dat de wijziging van de
Woningwet in procedure is. Het
voorlopig verslag is net ingediend.
Ook als dat niet het geval zou zijn,
vind ik dat op zichzelf geen argument. In de vergunningverlening in
het kader van de Woningwet praten
wij niet over monumenten, terwijl wij
daar nu wel over praten. Mijn fractie
wil er zo zeker mogelijk van zijn dat
door een overschrijding door een
gemeentebestuur van de eerste
termijn, waardoor de vergunning
wordt geacht te zijn verleend, niet
door een eigenaar maatregelen
worden getroffen die wij achteraf
zouden betreuren. Om die reden
hecht ik eraan, het amendement
ongewijzigd te laten.
De redenering van de minister over
de voorbescherming begrijp ik best.
Hij zegt dat het wat ingewikkelder is,
omdat de bescherming ingaat op het
moment dat de procedure om tot
aanwijzing te komen wordt gestart.
Je moet alles, ook in het kader van
de wet, zo hebben geregeld, dat je
niet achteraf moet constateren dat
helaas toch vervelende dingen zijn
gebeurd. Het gaat dan niet om de
goedwillende en meewerkende
eigenaren, maar om die paar
kwaadwillenden, die er hier en daar
ook zijn. Ik heb gewezen op een veel
groter gevaar. Ik denk aan het
moment waarop wij toe zijn aan de
conclusies en consequenties van de
inventarisatie van de jongere
monumenten. Ik meen dat er alle

Monumentenwet

19 april 1988
TK 69

De V o o r z i t t e r : De amendementenDe Pree c.s. op stuk nr. 13 zijn
ingetrokken.
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D e Pree
reden is, de voorbescherming te
handhaven. Misschien is dat al niet
afdoende. Ook aan die voorbescherming gaan bij de jongere bouwkunst
namelijk fases vooraf. Er wordt nu
alleen nog maar geïnventariseerd.
Dat kan eigenaren nu al op de
volgende gedachte brengen: oh, ik
kom op de lijst van jongere bouwkunst te staan; het is nog maar een
inventarisatie, maar wie weet gaat
men ooit tot aanwijzing over; ik voel
daar niets voor en zorg er dus maar
voor dat tegen die tijd het hele
gebouw weg is. Vooral bij de jongere
bouwkunst is de handhaving van de
voorbescherming dus uiterst
belangrijk.
De minister en ik hebben elkaar
volstrekt niet kunnen overtuigen over
de budgetten die voor de gemeenten
klaarliggen. De minister heeft
gesproken van een soort trekkingsrecht voor de gemeenten. Hij heeft
mij er niet van kunnen overtuigen,
dat het onwenselijk is om de
budgetten gewoon naar de gemeenten te decentraliseren. Ik ben
daarvan nog minder overtuigd nu
blijkt dat wel verder kan worden
gedecentraliseerd voor een aantal
gemeenten waarmee een convenant
is gesloten. Het gaat mij nog niet ver
genoeg, maar er kan zelfs een
voorlopige beschikking worden
afgegeven door de gemeenten.
Alleen de definitieve beschikking
blijft een zaak van het Rijk. Stel je nu
voor dat ik eigenaar ben van een
pand en een voorlopige beschikking
krijg. Mag ik daarmee al naar het
NRF of moet ik wachten? Als ik mij al
mag melden bij het NRF, dan is het
effect van een voorlopige beschikking hetzelfde als dat van een
definitieve beschikking en begrijp ik
niet dat de definitieve beschikking
niet gedecentraliseerd kan worden.
Als dat niet mag, wat heb ik dan aan
een voorlopige beschikking? Ik moet
tenslotte verder. Ik moet kijken of ik
het voorgefinancierd kan krijgen. Ik
moet bezien of ik voor een ander
deel een laagrentende hypotheek kan
krijgen. Wat mij betreft kan de
decentralisatie verder gaan. Ik leg de
Kamer daarover de volgende
uitspraak voor.

Motie
De Kamer,

van oordeel, dat het voorgestelde
financieringssysteem, waarbij de
restauratiesubsidie-aanvrager
achtereenvolgens te maken krijgt met
gemeente, Rijk en Nationaal Restauratie Fonds, omslachtig en ingewikkeld is;
overwegende, dat bij verdergaande
decentralisatie van de financiering
naar de gemeenten de verhouding
met het Nationaal Restauratie Fonds
niet wezenlijk gewijzigd w o r d t ;
verzoekt de regering, decentralisatie
van de beschikbare restauratiebudgetten naar de gemeenten op korte
termijn te realiseren,

overwegende, dat het opnemen van
bepalingen in de subsidieregeling,
die ertoe strekken dat bij verkoop van
een met overheidssubsidie gerestaureerd pand — gedurende een nader
te bepalen periode na restauratie —
een deel van de subsidie dient te
worden terugbetaald, daarvoor een
instrument zou kunnen zijn;
verzoekt de regering, in de subsidieregeling dergelijke bepalingen ter
voorkoming van oneigenlijk gebruik
van de subsidieregeling op te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid De Pree.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 20 (19881).

De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door het lid De Pree.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 21 (19881).

van oordeel, dat een dergelijk gebruik

De heer De Pree (PvdA): Voorzitter!
De minister is niet ingegaan — of het
is mij ontgaan — op mijn vraag of hij
bereid is, op korte termijn met
voorstellen te komen om het
behoeftecriterium een zwaardere rol
te laten spelen bij de budgetverdeling
over de gemeenten via die verdeelsleutel. Ik heb zelf een voorbeeld
genoemd; ik hoop een fictief
voorbeeld. Hst kan zijn dat een
gemeente met veel monumenten die
voor het overgrote deel gerestaureerd zijn, toch meer geld krijgt dan
een gemeente met wat minder
monumenten die echter allemaal nog
moeten worden gerestaureerd. Dat
zou natuurlijk een heel rare situatie
zijn. Ik snap het probleem w e l : hoe
kom je die behoefte nou precies op
het spoor. Daarom zeg ik ook niet:
het moet er morgen wezen. Ik heb de
minister echter ook niet horen
zeggen, dat hij van plan is om in de
komende tijd serieus na te gaan in
hoeverre dat behoefte-element een
grotere rol kan spelen.
Voorzitter! Ik denk dat het een
goede zaak is dat wij nu zover zijn als
wij zijn. Als het wetsvoorstel hier en
aan de overkant is aangenomen, dan
weet iedereen voor een aantal jaren
waar hij aan toe is en waar de
bevoegdheden liggen. Ik sluit mij aan
bij diegenen die waardering hebben
uitgesproken voor allen die actief zijn
op het gebied van de momumentenzorg: particulieren, organisaties en
ambtenaren van Rijk, gemeenten en
provincies. Ik hoop dat, ondanks het
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De heer De Pree (PvdA): Voorzitter!
De minister en ik hebben elkaar niet
kunnen overtuigen wat betreft het
anti-speculatiebeding, een punt dat
ook in de schriftelijke voorbereiding
een rol speelde. Zo'n beding is op
zichzelf helemaal niet nieuw. Ik heb
al een voorbeeld gegeven. Om nog
een voorbeeld te noemen: in de
premiekoop A-regeling kennen wij
ook zo iets. Wanneer een pand kort
na de restauratie en het ontvangen
van de subsidie daarop met winst
wordt verkocht, dan zie ik niet in
waarom niet in ieder geval een deel
van de subsidie kan worden terugbetaald. Dat kan dan weer worden
gebruikt voor een volgende restauratie. Daar gaat het natuurlijk o m , want
het budget is beperkt. Ik denk dat de
argumenten verder voldoende zijn
gewisseld. Ik kan nog maar één ding
doen: ook op dit punt de Kamer om
een uitspraak vragen.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het denkbaar is
dat een met behulp van overheidssubsidie gerestaureerd en in waarde
gestegen pand met winst wordt
verkocht;

gehoord de beraadslaging;
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van overheidssubsidie ongewenst is
en dient te worden tegengegaan;
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D e Pree
beperkte budget, steeds meer
zichtbaar wordt dat kennelijk heel
veel mensen in dit land de monumentenzorg een heel belangrijke zaak
vinden.

Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
Pillis-Duvekot (VVD): Mevrouw, u
spreekt enigszins voor uw beurt. Ik
zal u echter in dezen geruststellen: ik
ben niet van plan om hierover een
motie in te dienen. Als dat wel het
geval was, dan had ik u dat in het
vooroverleg vertelt. Zo werkt de VVD.
Wij willen echter de vrijwilligheid
voor de gemeenten met een budget
onder de ƒ 100.000 nog eens
onderstrepen.
Ik wil mijn erkentelijkheid uitspreken voor de suggestie van de
minister om de vergunningproblema-

tiek even naar zich toe te halen en
daarover over drie jaar weer te
spreken en dan te bekijken of de
vergunningen die nu nog door het
Rijk worden verleend, moeten
worden overgeheveld naar de
provincie en naar de gemeenten. Dan
kunnen wij zien hoeveel gemeenten
gebruik hebben gemaakt van een
aantal mogelijkheden.
Diezelfde oplossing is in feite
gekozen voor het onderhoud. Ik heb
de motie op dat punt mede-ondertekend. Mijn fractie heeft altijd grote
aarzeling gehad om plichten op te
leggen aan de Nederlandse burger,
als wij daar niet heel duidelijk en heel
zeker een aantal rechten tegenover
konden zetten. De minister heeft
deze aarzeling weggenomen. Hij
heeft heel duidelijk gezegd dat de
voorstellen o m te verschuiven van
het restauratie- naar het onderhoudsbudget aangeven dat men deze
verplichting rustig kunnen opleggen,
omdat er voldoende financiële ruimte
is om aan die verplichting te kunnen
voldoen. Ik heb de motie dan ook
mede-ondertekend. Ik wil er echter
wel de nadruk op leggen dat wij
daarbij inspelen op de beantwoording door de minister. De minister
heeft gezegd dat de verplichte
inspectie, die moet leiden tot beter
onderhoud, zal worden ingebouwd in
een algemene maatregel van
bestuur. Dat waardeer ik. Ik heb
daarom gevraagd en ik meen dat het
een heel goede oplossing is als op
die manier het onderhoud kan
worden versterkt. Ik meen ook dat
het onderhoud opnieuw aan de orde
moet komen als wij over drie jaar
weer met elkaar gaan praten. Het is
namelijk in beweging en er zullen
zich nogal wat ontwikkelingen
voordoen.
Ik heb mijn zorgen uitgesproken
over de Rijksdienst. Ik meen dat wij
die zorg met elkaar delen. Ik
waardeer het dat de minister heeft
gezegd dat hij, als het onderzoeksrapport is opgesteld, naar de Kamer
zal komen en dat wij dan een aantal
zaken zullen bespreken. De uitlatingen van de minister over zijn
bedoelingen met de Rijksdienst
geven mijn fractie veel vertrouwen.
Wij hebben nogal aangedrongen
op strafmaatregelen. De minister is
wat afhoudend geweest. Ik neem
aan, als de Kamer bij haar standpunt
blijft — dat is wel duidelijk, want ik
ben de laatste spreker en iedereen
heeft het benadrukt — dat de
minister dan zal accepteren wat de
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Mevrouw V a n H e e m s k e r c k
P i l l i s - D u v e k o t (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Debatten met deze
minister blijven verrassend. Ik moet
zeggen dat het niet in de allerlaatste
plaats te danken is aan zijn uitgebreide antwoorden en aan zijn inschikkelijkheid, dat de Kamer en de regering
elkaar zo goed hebben kunnen
vinden in een aantal zaken. Dat blijkt
ook heel duidelijk uit het feit dat een
aantal amendementen is ingetrokken
en dat de moties, op een enkele na,
door alle fracties zijn ondertekend.
Daarvoor mijn dank.
Er zijn twee moties waarover ik iets
wil zeggen. Eén daarvan heeft de
VVD niet mede-ondertekend. Dat is
niet omdat wij apert tegen zijn, maar
omdat ik het geen fraaie motie vind
en verder omdat ze niet helemaal
tegemoet komt aan hetgeen wij ons
voorstellen als zuivere decentralisatie. Dat is de motie op stuk nr. 19,
die gaat over de ondergrens van ƒ
100.000. De minister heeft een
tussenvorm voorgesteld, namelijk ƒ
50.000 tot ƒ 100.000. Ik stel echter
voor, de grens op ƒ 100.000 te
houden. Ik meen dat dat zekerheid
biedt aan provincies en dat het
versnippering van budgetten
voorkomt. De gemeenten met een
budget onder de ƒ 100.000 die erop
in willen springen, moeten wel de
kans hebben om daaraan mee te
doen.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA): Is
mevrouw Van Heemskerck van plan
om op dat punt een motie in te
dienen?

Kamer van hem vraagt. Ik neem aan
dat de minister van Justitie niet
meteen zal roepen: dat is voor mij
onaanvaardbaar.
De suggestie omtrent de leerlingplaatsen om het restauratie-ambacht
zoveel mogelijk te beschermen, is
naar mijn mening een goede
suggestie. Ik hoop dat de minister,
ook bij zijn collega van Onderwijs en
Wetenschappen, hierin gehoor zal
krijgen.
Ik deel de opmerking van collega
Nuis dat de beantwoording van de
minister over de STIMON buitengewoon verrassend was. De minister
begon aan de beantwoording en was
toen buitengewoon uitgebreid over
dit kleine onderwerp. Ik was enigszins verbaasd toen hij het aantal
wrakken onder water noemde. Ik
neem aan dat deze organisatie aan
de beantwoording van de minister
voldoende heeft. Ik heb verder het
idee dat zij nog jaren hiermee moet
doorgaan, als ik hoor wat er onder
water nog allemaal aanwezig is.
Mijnheer de Voorzitter! Ik geef
nogmaals met nadruk blijk van mijn
erkentelijkheid voor de beantwoording en de "inschikkelijkheid" van de
minister. Ik ben blij dat wij nu van het
hele debat over de monumenten af
zijn, hoewel ik vermoed dat wij hier
over drie jaar een aantal punten toch
weer opnieuw op een rijtje moeten
zetten.

D
Minister Brinkman: Voorzitter! Ik
ben de geachte afgevaardigden zeer
erkentelijk voor hun woorden van
waardering. Van mijn kant heb ik
waardering voor de manier waarop
wij dit ingewikkelde onderwerp hier
hebben kunnen behandelen,
overigens na een intensieve schriftelijke gedachtenwisseling. Per saldo
mogen wij tegen het eind van het
debat constateren, dat wij een heel
eind in eikaars richting zijn gekomen.
Als mevrouw Van Heemskerck het
verrassend vindt, dat de Kamer een
zo "inschikkelijke" minister tegenover zich treft, dan zeg ik dat ik dit
type debatten inga met een poging
om het eens te worden met de
Kamer, zij het over een zo breed
mogelijk front. Voor mij is het dus
geen verrassende benadering, maar
ik ben blij dat ik nog enige verrassing
in petto heb gehad voor mevrouw
Van Heemskerck.
Voorzitter! De heer Van der Vlies
en anderen hebben terecht gecon-
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Minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid

stateerd dat er een zeer redelijke
mate van overeenstemming bestaat
over de grondstructuur van de
monumentenzorg in ons land. Dit is
ook een zeer belangrijke voorwaarde
om op de verschillende niveaus van
de overheid en het particulier
initiatief tot goede oplossingen in de
praktijk te komen.
Het is duidelijk dat op een aantal
punten nog zekere meningsverschillen blijven bestaan. Ik kom hier
dadelijk nog op terug.
Op het punt van de eventuele
vergunningverlening door de
provincies hebben wij elkaar in het
debat gevonden. Ik ben blij dat de
Kamer heeft willen instemmen met
mijn suggestie om de zaak over drie
jaar opnieuw te bezien en dat de
formuleringen die ik hierbij heb
gebruikt voor de Kamer overtuigend
zijn geweest in deze fase. Ik ben ook
erkentelijk voor het feit dat het
desbetreffende amendement
inmiddels niet langer onderwerp van
onze beraadslagingen uitmaakt.

en Cultuur

voorkeur voor de stellingen, zoals die
in het wetsontwerp zijn betrokken,
maar ik zal mij voegen naar het
oordeel van de Kamer. Uiteraard heb
ik dat te doen, wanneer de Kamer
persisteert bij een amendement en
dit aanvaardt. Ik geef hier nadrukkelijk mijn judicium bij dat ik het
amendement niet ontraad, doch een
lichte voorkeur uitspreek voor de
door mijzelf betrokken stelling.

Voorzitter! Door de heer Van der
Vlies als eerste spreker, maar ook
door anderen, is nogmaals de
dertig-dagentermijn aan de orde
gesteld, anders gezegd de maximale
indekking tegen risico's van een al te
snelle sloop. Ik heb begrip voor de
redenering. In eerste instantie heb ik
gezegd dat ik op dit punt niet scherp
wil slijpen. Ik wil het verder bij deze
constatering laten. Ik heb een lichte

Voorzitter! Ik kom vervolgens te
spreken over de strafsanctie, door
verschillende afgevaardigden nog
eens naar voren gebracht. Ik wil de
heer Schutte op dit punt graag als
getuige aanroepen in het debat,
omdat hij met fors gewicht — naar
mijn gevoel terecht — het element
van de rechtssystematiek naar voren
heeft gebracht. Dit lijkt mij een
belangrijk element. Ik zeg niet dat de
strafsanctie niet mede het gewicht
van een zaak mag weergeven, maar
dan nog moeten wij letten op de
inpassing in het systeem. Ik heb
uiteraard nog eens extra de oren
gespitst om te horen of de collega
van Justitie al op het punt van
aftreden stond bij het horen van de
voornemens van de Kamer, maar ik
heb daarover niets vernomen. Ik
moet in dit geval bij mijn afwijzing
blijven. Ik hoop dat de Kamer er,
voordat de stemmingsbel luidt, in
ieder geval nog een keer over
nadenkt alvorens ten nadele van de
regering op dit punt te decideren.
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Dan is er de kwestie van de
onderhoudsactiviteiten en de
daaraan verbonden onderhoudsplicht. Ik ben het eens met diegenen
die stellen dat voorzover wij de
kerken gaan steunen dat alleen mag
gebeuren op de titel van monument.
Ik ben het ook eens met degenen die
de stelling verdedigen dat wij nu niet
door uitspraken over onderhoud van,
onder andere, kerkgebouwen,
moeten vooruit lopen op het
standpunt naar aanleiding van het
rapport-Hirsch Ballin. De motie over
dit punt lijkt algemene steun te
krijgen wat mij, alleen al daarom, tot
ingetogenheid noopt. Ik ben het eens
met de strekking van die motie. Het
is belangrijk dat wij in de komende
jaren meer en meer aandacht gaan
geven aan het onderhoud. Daarom is
het ook van belang dat wij in de
algemene maatregel van bestuur die
prioriteit ook met enige nadruk
stellen. Wij zullen daarin inderdaad
voor onder meer de monumentale
kerken een regeling gaan treffen. In
dat licht is het ook te verdedigen dat
wij degenen, die voor restauratiesubsidies bij ons aankloppen, in ruil voor
enige financiële tegemoetkoming
verplichten in het onderhoud te
voorzien, respectievelijk 'ce accepteren dat er bepaalde vormen van
inspectie zijn. Uiteraard moet dit nog
een juridische neerslag krijgen in dis
algemene maatregel van bestuur. Ik
meen echter dat Kamer en regering
het op dit punt eens zijn. Ik zal mij
dan ook niet verzetten tegen
aanvaarding van de motie.
Dan is er de kwestie van de grens
van ƒ 50.000 of ƒ 100.000 als
criterium voor de reservering van
gelden bij het Rijk. Ik leg even de
nadruk op het woord " r e s e r v e r i n g " ,
omdat in de motie op stuk nr. 19
abusievelijk gezegd wordt dat de
gelden, waarover wij hier spreken,
gestort zouden worden in een fonds.
Dat is een misverstand bij de
opstellers en ondertekenaars van de
motie. Het gaat hier om budgetreserveringen. Ik neem echter aan dat dat
niet het punt is waarop het aankomt.
In de motie, die een redelijk brede
steun heeft, word ik uitgenodigd nog
eens na te gaan of er min of meer
objectieve criteria zijn te vinden,
naast de grens van ƒ 100.000 en de
stadsvernieuwingsregeling, o m een
oplossing te vinden voor degenen die
zich eigener beweging aanmelden,
maar die een kleiner budget hebben.
Daarvoor moet toch een vorm van
objectiviteit gevonden kunnen
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worden. Het lijkt mij verstandig op dit
punt maar de richting te volgen die in
het debat naar voren is gekomen. Ik
houd nog een slag om de arm, in
afwachting van het onderzoek dat
uiteraard nog wordt verricht. Dat is
sowieso nodig omdat er nog enkele
overgangsproblemen zijn. Ik heb er al
op gewezen dat in een aantal
gevallen het budget voor de komende jaren al is belegd. Mevrouw
Oomen heeft nog enkele andere
gevallen genoemd, die mij ook wel
bekend zijn. Het meest praktische
lijkt mij een verwijzing naar het geval
van de hervormde kerk te Barsingerhorn. De meeste gevallen die
mevrouw Oomen noemde zijn
vergelijkbaar met Barsingerhorn. Wij
zijn bezig om daar tot een oplossing
te komen. Ik kan nog niet helemaal
voorspellen hoe dat af zal lopen,
maar ik ben uiteraard graag bereid
de Kamer te informeren over de
afloop van de gesprekken daarover.
Dit gezegd hebbende, kom ik tot
de conclusie dat wij het op hoofdlijnen eens zijn over een stap in de
richting van de grens van ƒ 100.000,
met zekere uitzonderingen die nader
moeten worden geformuleerd.
Voorzitter! Ik kom tot de kwestie
van de kanjers. De heer Van der Vlies
heeft gelijk dat, zeker wanneer wij
handelen met inachtneming van
hetgeen tijdens dit debat is overeengekomen, respectievelijk bij aanvaarding van amendementen en moties
nog tot de besluitvorming moet
worden gerekend, het begrip
" k a n j e r " nader moet worden
geformuleerd. Ik zeg graag toe dat
dit zal gebeuren. De heer Van der
Vlies zal van mij willen aanvaarden
dat het begrip " d e schaal van een
gemeente te boven g a a n d " geobjectiveerd moet worden. Ik wil nu
volstaan met de toezegging dat ik zal
zorgen voor een scherpere definitie,
dat wil zeggen scherper in deze zin
dat zij duidelijker is voor degenen, die
er een beroep op wensen te doen.
W a t de kwestie van het particulier
initiatief betreft, sluit ik mij gaarne
aan bij de woorden van instemming
en bewondering, die hieromtrent zijn
geuit.
Vervolgens kom ik tot het staatje,
dat aan de Kamer is overgelegd met
betrekking tot de gemeenten, die een
monumentenverordening hebben en
die een eigen fonds hebben in het
kader van de Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing. Als ik mevrouw
Oomen goed heb begrepen dan
vraagt zij nog een uitsplitsing van dat
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staatje. Ik meen dat de heer Nuis zich
daarbij heeft aangesloten.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Omdat zoveel gemeenten geen
monumentenverordening hebben,
ben ik benieuwd hoe het precies zit
met de 74 gemeenten. Zoiets geeft
een indicatie voor het beleid, dat
gevoerd moet worden. Dat hoeft
overigens nu niet.
Minister B r i n k m a n : Dat begrijp ik. Ik
stel mij voor, dat ik die feitelijke
informatie meeneem bij de gegevens,
die nog zullen worden verschaft als
het ontwerp van de algemene
maatregel van bestuur in circulatie
komt.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Misschien is het aardig, die gegevens
tevoren te krijgen. Ik weet niet of
alles rond is voor de volgende
rapportage inzake de stads- en
dorpsvernieuwing.
Minister B r i n k m a n : Dan praten wij
langs elkaar heen. Ik meen dat uw
vraagstelling was gericht op de
definitieve grens: ƒ 50.000 of ƒ
100.000.
Mevrouw O o m e n - R u i j t e n (CDA):
Mijn vraag was gericht op het
verkrijgen van feitelijke informatie. Er
zijn 74 gemeenten, die een rechtstreekse band hebben in het kader
van de stads- en dorpsvernieuwing,
naar ik meen, maar het kan er één
meer of minder zijn. Ik wil graag
weten welke van deze gemeenten
een monumentenverordening
hebben, dus op naam gesteld.
Minister B r i n k m a n : Voorzitter! Ik zal
die informatie de Kamer verschaffen.
Ik kom tot de termijnen, die
verband houden met de voorbereiding van de algemene maatregel van
bestuur. Ik hoop dat wij erin slagen,
die algemene maatregel van bestuur
op 1 januari 1989 in werking te laten
treden. Ik stel mij voor, er een
overgangsperiode van een jaar in te
bouwen, zodat de betrokken
bestuursorganen de tijd krijgen om
op de nieuwe situatie in te spelen en
daar, waar nodig, nog overgangsmaatregelen ad hoc te nemen. Er
zullen in de technische sfeer, bij
voorbeeld in de sfeer van de
automatisering, nog een aantal
voorzieningen moeten worden
getroffen, waarvoor enige tijd nodig
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is. In elk geval is dat de timing, die ik
mij voorstel.
Ik ben het eens met de waarneming dat onder water zeker het een
en ander niet alleen te zien en te
vinden is, maar ook nog aan onderzoek moet worden gedaan en dat wij
daarvoor ook particulieren nodig
hebben. Ik vat heel kort samen wat ik
in eerste termijn naar voren heb
gebracht.
Ik ben het eens met de hoop,
uitgesproken door een aantal
geachte afgevaardigden, dat de
discussie over de toepassing van het
leerlingwezen zich ook moet richten
op een aantal oude ambachten. Ik
heb ze niet voor niets expliciet
genoemd. Mijn overleg met collega
Deetman zal zich daarop mede
richten.
Voorzitter! Ik vind het jammer dat
ik het kennelijk niet eens kan worden
met de heren De Pree en Nuis over
de aanwijzing van beschermde stadsen dorpsgezichten. Ik ben de heer
Nuis er overigens erkentelijk voor dat
hij mijn redenering op dit punt
consistent acht. Ik vind het niet
zozeer jammer dat wij elkaar niet
kunnen vinden omdat dit zou passen
bij de algemene harmonie in dit
debat, maar ook omdat naar mijn
gevoel vooral het argument van de
heer De Pree, dat wij bij het MIP, het
Monumenten Inventarisatie Project,
de jongere monumenten, in feite ook
al de provincie het initiatief laten in
zekere zin voorbijgaat aan mijn
argument. Het resultaat van het MIP
is immers uiteindelijk dat er een
centrale aanwijzing plaatsvindt. In
eerste termijn heb ik al op de
desbetreffende interruptie gezegd,
dat ook bij de aanwijzing van
beschermde stads- en dorpsgezichten nu, voor wat oudere monumenten, er tal van initiatieven uit
gemeentelijke en provinciale kring
zijn. De facto wordt toch veel werk
verricht door de Rijksdienst. Dat
geldt ook waar het gaat om vaak
moeilijk te traceren historische
gegevens. Wij hebben bij het MIP,
dat betrekking heeft op een wat
recentere periode en waarvan de
Kamer heeft uitgesproken dat de
provincies een aanvullende taak
moeten krijgen, niet uitgesloten dat
de provincies in de voorbereidende
sfeer veel meer worden ingeschakeld. Dat is echter heel nadrukkelijk
te onderscheiden van de fase van
aanwijzing. Ik maak nu analytisch een
onderscheid, maar ik wil ook weer
niet zeggen dat er een wereld van
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verschil is. Het is eerder een kwestie
van taxatie. Over de kostenneutraliteit die de heer De Pree aanduidde
valt te twisten, maar ik wil niet
zeggen dat het een zaak van vele
tientallen miljoenen verschil is. Ik
moet concluderen dat er een
meningsverschil resteert, maar wij
moeten niet doen alsof wij op dit
punt zeer principieel van mening
verschillen en alleen al daarom tot
twee verschillende politieke partijen
zouden moeten blijven behoren. Dat
lijkt mij een iets te ver gaande
conclusie bij dit betrekkelijk simpele
punt. Het verdriet mij echter dat ik
kennelijk noch de heer De Pree noch
de heer Nuis heb kunnen overtuigen.
Ik ben het ondertussen eens met
de heer Nuis dat wij in dit debat, een
sluitstuk van een aantal debatten,
bepaalde provincies niet hebben
afgescheept. Ik ben blij dat dit ook de
heer Nuis is opgevallen.
De heer Nuis heeft een pikante
vraag gesteld over de eigenaar " m e t
weinig geld en veel m o n u m e n t " . Ik
heb mijn medewerkers geraadpleegd
over de casus-positie waarnaar hij
verwees. Wij moeten er eens over
piekeren. Mocht een algemene
toepassing mogelijk zijn, dan zullen
wij uiteraard bevorderen dat een
gerichte voorlichting wordt gegeven
en ook dat de Kamer wordt geïnformeerd. Ik heb er nu niet meer over te
melden. Ik dacht overigens dat dit de
behandeling van het wetsvoorstel
ook niet behoefde op te houden.
Het is de heer Schutte wellicht
ontgaan dat al in de huidige Monumentenwet een bepaling inzake
fictieve vergunningverlening
voorkomt, namelijk in artikel 15,
tweede lid. Dat wil niet zeggen dat
de heer Schutte daaraan in politieke
zin gebonden is. Juridisch is hij dat
wel. Ik neem nota van zijn bezwaren.
Zijn feitelijke constatering is dat
aanvaarding van het amendement op
stuk nr. 14 zijn bezwaren geringer
maakt. Hij krijgt nog een herkansing
bij de behandeling van de voorstellen
tot wijziging van de Woningwet,
maar ik ben eerlijk gezegd niet
geheel overtuigd door zijn argumentatie, al was het alleen al omdat er
naar mijn gevoel toch een keer een
eind aan de verschillende procedures
moet zijn. Dat geeft de administraties
wat extra druk om echt een beslissing voor te bereiden en te nemen.
Op het niet nemen daarvan staat
voor de administratie toch een wat
grotere " s t r a f " dan bij een fictieve
weigering. Overigens constateer ik

evenzeer dat, als je de termijnen
verlengt, de straf op de zonde weer
geringer wordt. Op dat punt zijn wij
het wel met elkaar eens.
Ik heb inmiddels al geconstateerd
dat het amendement op stuk nr. 14
mij niet tot al te grote vreugde
brengt. Het verdriet is echter ook te
dragen. Als het wordt aanvaard, dan
zal ik mij daarin voegen.
Dan de vraag wanneer de kwestie
van de cultuurhistorische waarden
tot afronding kan komen. Ik heb mij
laten vertellen dat een ambtelijk
concept tot wijziging van de Natuurbeschermingswet gereed ligt. Het
heeft mij nog niet bereikt. Overigens
is mijn collega van Landbouw en
Visserij hier primair bij betrokken.
Hetzelfde geldt voor de collega's van
VROM. Ik heb niet paraat wanneer
wij dat voorstel hier kunnen hebben.
Mijn mededeling geeft al aan dat het
voorbereidende ambtelijke werk al
een eind gevorderd is. Uiteraard zal
het kabinet bevorderen dat de Kamer
wordt ingelicht over de conclusies.
Dan kom ik tot de kwestie van de
schorsende werking. Ik zal trachten,
enige onzekerheid op dit punt weg te
nemen. De formulering van het
amendement over de schorsende
werking komt wat het opheffen van
de schorsing door de voorzitter van
de afdeling Rechtspraak betreft
overeen met de tekst van de Wet op
de ruimtelijke ordening. De schorsing
begint dus van rechtswege door het
instellen van een beroep. De
formulering in het amendement over
opheffing door de voorzitter van de
afdeling Rechtspraak stelt buiten
twijfel dat die opheffing mogelijk is.
De huidige wet, die deze passage
niet bevat, biedt in de praktijk ruimte
voor twijfels ter zake. De formulering
die nu wordt voorgesteld, is zeker te
verdedigen. Mijn bezwaren richten
zich op een ander aspect van het
amendement. Op het punt van de
schorsende werking hebben wij nu
geen ruimte gelaten voor misverstand.
De heer V a n der Vlies (SGP):
Nadere bestudering van mijn
amendement, dat ik mede namens
enkele collega's heb ingediend, heeft
inderdaad geleid tot de conclusie die
de minister zojuist trok, namelijk dat
de tekst als zodanig voorkomt in de
Wet op de ruimtelijke ordening. Ik
heb echter ook de Wet op de Raad
van State er nog eens op nageslagen. In het amendement wordt
artikel 107 van de Wet op de Raad
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van State genoemd. Dat loopt wat de
beslissing betreft door tot artikel
113, moet ik nu constateren. Ik vraag
enige ruimte, dit nog even voor te
leggen aan onze juridische adviseurs.
Wellicht kan de minister ook even
laten toetsen of artikel 113 van de
Wet op de Raad van State moet
worden genoemd.
Minister B r i n k m a n : Het is primair
een zaak van de indieners van het
amendement. Ik ben uiteraard
bereid, assistentie te laten verlenen.
Ik neem aan dat wij eventueel een
gewijzigd amendement tegemoet
kunnen zien.
Ik kom nog even terug op het
element van de voorbescherming. Ik
heb er in algemene zin al enkele
opmerkingen over gemaakt. De heer
De Pree heeft nog even een relatie
gelegd met het inventarisatieproject.
Ik vraag mij af, of hij daarbij niet in
tegenspraak met zich zelf is. Bij de
de praktische voorbereiding van de
inventarisatie is sprake van een grote
mate van openheid. Dat leidt in
zekere zin tot meer risico's, omdat
men dan nog eerder weet dat er
wellicht een bescherming in aantocht
is. Men weet dat dan nog eerder dan
in andere gevallen. De voorbescrrerming gaat pas in bij de adviesaanvrage die volgt op de inventarisatie.
Wellicht is er onbedoeld een extra
risico. Maar misschien heb ik de heer
De Pree verkeerd begrepen.
De heer De Pree (PvdA): De minister
heeft hier op zich zelf wel gelijk in.
De minister heeft gezegd dat de
voorbescherming niet hoeft, omdat
de facultatieve voorbescherming die
nu in het ontwerp staat, voldoende
is. Ik heb toen gezegd dat het
wellicht de voorbescherming is die ik
wil — zelfs als ik aan de jongere
monumenten denk — hoewel zij nog
onvoldoende is. Ik weet ook wel dat
de voorbescherming pas ingaat als
de procedure tot aanwijzing is
gestart. Ik heb dit dus gebruikt als
argument om het volgende aan te
tonen. De minister zegt dat de
voorbescherming alleen facultatief
nodig is, maar ik zeg dat zij wel nodig
is. Sterker nog, misschien is het zelfs
nog te weinig. Als het te weinig is, is
er in ieder geval de voorbescherming.
Minister B r i n k m a n : Ik heb al laten
doorschemeren dat ik een andere
voorkeur heb, maar voeg mij graag
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naar het oordeel van de Kamer op dit
punt, voorgegaan door de heer De
Pree.
Het spijt mij dat ik de heer De Pree
op het punt van de decentralisatie
van de budgetten niet heb kunnen
overtuigen. Ik herinner mij heel wat
gesprekken met het NRF hierover.
Het is in de praktijk een absolute
voorwaarde voor het verkrijgen van
laag rentende leningen van geldschieters dat het NRF subsidies van
de rijksoverheid mag tegemoetzien.
Men kan dit een gelegenheidsargument noemen: als er een andere
instelling had gezeten of er geen
instelling was geweest, was het
argument niet opgegaan. Ik meen
toch dat het geen argument pour
besoin de la cause is, maar een
argument dat van belang is voor de
rechthebbenden. Door de relatief
laag rentende leningen die het NRF
verschaft, kan een hogere restauratie-omzet worden bereikt. Dit is
uiteindelijk wat wij met alle organistorische en juridische maatregelen
beogen, afgezien van de aanwijzingsen beschermingsmaatregelen. Wij
willen toch dat er meer gerestaureerd en onderhouden wordt? Ik
meen dus dat ik wel degelijk een punt
scoor, als ik het praktische, voor mijn
part niet eens principiële, bezwaar
hanteer dat het passeren van het
NFR tot een kleinere restauratie-omzet leidt.
De heer De Pree (PvdA): Ik begrijp
het niet. Welk verschil maakt het of
een eigenaar van een monument met
een beschikking van een gemeente
of met een beschikking van het Rijk
naar het NRF gaat? De beschikkingen
worden nu gecedeerd en voorgefinancierd door het NRF. Als het tot
betaling komt, gaat het geld naar het
NRF. Gekoppeld hieraan is de
mogelijkheid, een laag rentende
lening te krijgen. Wat is het verschil
tussen een beschikking van een
gemeente, in mijn optiek vanuit het
gedecentraliseerde budget voor die
gemeente, en een beschikking van de
rijksoverheid? Het gaat toch puur om
het geld, de beschikking?
Minister B r i n k m a n : Abstraherend
van de fiscale discussie, die de heer
De Pree kent, en na gemeld te
hebben dat de voorlopige beschikking geen waarde heeft voor het
NRF, waarvoor het echt om de
definitieve beschikking moet gaan,
wijs ik erop dat het NRF zekerheid wil
hebben over het aantal en het soort
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subsidieaanvragen waarover het te
oordelen heeft. Men moet immers
een planning maken van het eigen
budget en dat van de geldschieters
van het NRF. Men kan er dus niet in
onzekerheid over verkeren of zich
100, 1000 of 10.000 mensen
melden en welk type aanvragen
worden ingediend. Ook dit kan men
een praktisch argument noemen,
maar dan is het toch wel van belang,
omdat er een medefinancier in het
geding is.
De heer D e Pree (PvdA): Wat de
minister zegt, is niet zo. De beschikkingen kunnen per jaar nooit meer
bedragen dan het in totaal beschikbare bedrag, of het nu bij het Rijk ligt
en de gemeenten een trekkingsrecht
hebben, dan wel bij de gemeenten.
Minister B r i n k m a n : Stel dat 50 of
100 gemeenten in het geding zijn.
Wie bepaalt dan uiteindelijk de
prioriteit, als er overtekend blijkt te
zijn? Moeten dan alsnog, dus
achteraf, prioriteiten door het NRF
worden gesteld?
De heer D e Pree (PvdA): Neen. De
prioriteitstelling verschilt ook niet,
want deze wordt bepaald door het
gemeentelijke programma dat wordt
ingediend. Nu worden ook per jaar
per gemeente de restauraties
bepaald. Dan geeft het Rijk de
beschikkingen voor dat aantal
restauraties en men kan naar het
NRF. W a t ik w i l , is dat exact hetzelfde bedrag naar de gemeenten gaat.
Binnen dit kader zijn het de gemeenten die de beschikkingen afgeven.
Voor het NRF verandert er niets.
Minister B r i n k m a n : Er liggen dan
wel bindende beschikkingen waar het
NRF niet meer omheen kan. Dit is
precies het punt waarom het gaat.
Het spijt mij dat ik de heer De Pree
niet heb kunnen overtuigen. Misschien kan hij zijn collega's in dit huis
overtuigen van zijn gelijk, neergelegd
in zijn motie.
Ik sluit mij aan bij de constatering
van de heer De Pree dat wij onze
argumentatie over het antispeculatiebeding een- en andermaal over en
weer hebben genoemd, kennelijk niet
tot wederzijdse tevredenheid. Ik
wacht het oordeel van de Kamer over
deze motie af, zij het dat ik de Kamer
nog wel gemeld wil hebben, wellicht
ten overvloede, dat mijn steun aan de
motie niet aanwezig is. Maar aan mij

wordt die steun ook niet gevraagd; ik
kan slechts een advies geven.
Voorzitter! Over de kwestie van het
behoeftecriterium merk ik het
volgende op. Ik denk dat ik er
verstandig aan doe, praktisch te zijn
en te verwijzen naai hetgeen op blz.
15 en 16 van de nota naar aanleiding
van het eindverslag staat. Ik hoop dat
de heer De Pree bij nalezing meer
overtuigd raakt niet zozeer van mijn
opvattingen aldaar geuit, maar van
mijn constateringen. Ik zal uiteraard
nog eens naar die zaak kijken, maar
ik heb bij nalezing van hetgeen ik
geschreven heb, niet de conclusie
getrokken dat ik nu tot een andere
opinie zou moeten komen op dit
punt.
Voorzitter! Dan is er nog de
opmerking van mevrouw Van
Heemskerck, voor zover niet reeds
behandeld, waar het gaat om haar
aarzelingen en die van haar fractie
met betrekking tot plichten van
eigenaren. Ik heb daar begrip voor,
maar ik geloof dat een oplossing is
gevonden doordat wij in zekere zin
daar ook geld bij leggen.
Voorzitter! Ik meen dat ik nu toch
echt aan het einde van dit debat
kom, althans voor wat betreft mijn
aandeel daarin. Mag ik ook van mijn
kant nog tot slot zeggen dat ik het
zeer op prijs stel, dat wij in deze
goede harmonie en goede samenwerking gekomen zijn op een punt
waar, dunkt mij, de noodzakelijke rust
in de monumentenwereld kan
worden bereikt, aannemende dat de
overzijde ook daaraan zijn bijdrage
zal willen leveren. Ik hoop dit vurig en
ik hoop dat het ook betrekkelijk snel
zal kunnen. Onder die voorwaarde
doe ik mijn uiterste best om te
proberen per 1 januari aanstaande
tot een nieuw regime te komen, daar
waar nodig voorzien van overgangsmaatregelen.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, ernaar te
streven om aanstaande dinsdag te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.03 uur.
Lijst van i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t de door de V o o r z i t t e r ter
zake gedane voorstellen:
1. drie koninklijke boodschappen, ten
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geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:
Wijziging van de Wet Sociale
Werkvoorziening op enkele onderdelen (experiment budgetfinanciering;
decentralisatie; deregulering)
(20512);
Wijziging van de Brandweerwet
1985 (20514);
Wijziging van bepalingen van de
Schepenwet (Stb. 1909, 219), de
Marine-scheepsongevallenwet (Stb.
1928, 69), de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939 (Stb. 637), de
Rijkswet Vaarplicht (Stb. 1 9 7 2 , 4 1 5 )
en de Rijkswet Noodvoorzieningen
scheepvaart (Stb. 1972, 416) in
verband met de invoering van Boek 8
van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek (20522, R1350).
Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
2. vijftien brieven van de Directeur
van het Kabinet der Koningin, met de
mededeling, dat Hare Majesteit de
haar door de Staten-Generaal
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nrs. 19807, 2 0 0 2 3 ,
2 0 0 5 2 , 2 0 0 5 9 , 19912, 19815,
19812,20240, 20003, 20017,
2 0 0 5 1 , 2 0 0 5 0 , 19918, 19947 en
18435, heeft goedgekeurd.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3. de volgende brieven:
drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van het Verdrag
inzake sociale zekerheid met de
Verenigde Staten van Amerika
(20515);
een, ten geleide van het Verdrag
inzake Beveiliging van mensenlevens
op zee (20517);
een, ten geleide van de Notawisseling met Venezuela inzake commerciële luchtvaartbetrekkingen tussen
Aruba en Venezuela (20523,
R1351);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, over het nieuwe Nederlandse
paspoort (20200-V en VII, nr. 114);
een, van de staatssecretaris van
Justitie, ten geleide van een notitie
inzake jeugdhulpverlening aan
ex-kinderbeschermingspupillen
(15317, nr. 180);
een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over personele
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aspecten van de verzelfstandiging
van de SDU ( 2 0 0 4 1 , nr. 11);
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
de notitie Internationalisering van
Onderwijs en Onderzoek (20217, nr.
2);
drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van het rapport De
hoofdlijnen van een egaliserend
verzuringsfonds (1 9 5 9 8 , nr. 3);
een, over het Bestuursakkoord
Rijk-IPO/VNG ( 1 9 9 6 7 , nr. 11);
een, ten geleide van een notitie over
de bodemverontreiniging in Alphen
aan den Rijn ( 2 0 5 1 8 ) ;
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
jaarlijkse aanpassing van de huursubsidietabellen ( 2 0 4 8 1 , nr. 7);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de Waterstaatswet ( 1 9 6 3 9 , nr. 13);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Economische
Zaken, over de herijking van het
regionaal economisch beleid
(20390, nr. 14);
een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, ten geleide van
antwoorden op vragen inzake het
consumentenbeleid (20200-XIII, nr.
89);
een, van de minister van Landbouw
en Visserij, over het niet uitbrengen
van een Meerjarenprogramma
1989-1993 ( 2 0 2 0 3 , nr. 4);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over een
motie inzake deeltijdarbeid (19902,
nr. 11);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over een nota inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen
(20453, nr. 4);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het Verslag inzake de
Wet afbreking zwangerschap over
1986 (18386, nr. 2 8 ) ;
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over de ontwikkeling van beleid op
het gebied van de Aids-bestrijding
(19218, nr. 14).

Milieubeheer, ten geleide van de
brochure "Bestaand beleid en de
Vierde n o t a " ;
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van het SER-advies inzake de
aanpassingssystematiek van
minimumloon en sociale uitkeringen;
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van een aantal onderzoeksrapporten inzake de termijnplanning van uitbreiding van
bedrijfsgezondheidszorg.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te drukken en voor kennisgeving
aan te nemen. Kopie is gezonden aan
de betrokken commissies;

4. de volgende brieven:
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

5. de volgende adressen:
een, van F.T. Brakus te Den Haag,
met betrekking tot zijn belastingschuld;
een, van mevrouw B. Brand-Saathof te Bilthoven, met betrekking tot
haar pensioen;
een, van H. Nuij te Enschede, met
betrekking tot loonbelasting op
AOW-uitkering ten behoeve van zijn
vrouw;
een, van E. de Vries te Hippolytushoef, met betrekking tot kwijtschelding van aanslag omzetbelasting,
inkomstenbelasting en premieheffing;
een, van J.C. van Cranenbroek te
Hamont-Achel (België), met
betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting 1984 en 1985;
een, van T. Ooms te Amsterdam,
met betrekking tot naheffingsaanslag
omzetbelasting;
een, van W.H.F. Veenstra te
Hengelo, met betrekking tot kwijtschelding c.q. verrekening van
openstaande aanslag inkomstenbelasting;
een, van mevrouw A.A. van
Leeuwen te Huis ter Heide, met
betrekking tot overdrachtsbelasting;
een, van mevrouw M. Francisca te
's-Hertogenbosch, met betrekking tot
een verzoek tot het verkrijgen van
een aanvullende beurs;
een, van mevrouw J.H.M. Os-Wilmering te Den Haag, met betrekking
tot een verzoek om opgegeven rente
in mindering te brengen op het
belastbaar inkomen;
een, van mevrouw Th.M. Riet te
Naarden, met betrekking tot
studiefinanciering;
een, van mevrouw S.H.M. Jasper
te Leeuwarden, met betrekking tot
een uitkering en studiefinanciering;
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een, van J.H. Theewen en mevrouw L.M.C. Theewen-Peeters te
Venlo, met betrekking tot kwijtschelding inkomstenbelasting;
een, van S. Swart te Ferwerd, met
betrekking tot het recht op milieutoeslag WIR;
een, van mevrouw T. Klein-Vliek te
Den Helder, met betrekking tot
aanslagen inkomstenbelasting 1986
en 1988 en premieheffing volksverzekeringen 1986;
een, van P.J. Bokma te Heerenveen, met betrekking tot huursubsidie.

geleide van zijn visie over de
handelwijze van zijn huisarts;
een, van het NCIV, ten geleide van
een reactie op het eindrapport van de
ECB.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;
9. het proefschrift "Psychiatrisch
oordeel beoordeeld" door M. Kabela.
Dit proefschrift is opgenomen in de
bibliotheek van de Kamer.

Deze adressen zijn gesteld in handen
van de commissie voor de Verzoekschriften;
6. de volgende brieven;
een, van de Ambassade van Cuba,
over Koninginnedag;
een, van het Internationale Hof van
Justitie, over de Verenigde Naties.
Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage;
7. de volgende brieven:
een, van het CNV, over de nota van
de commissie-Dekker;
een, van de NCM, over de
herziening van de Monumentenwet;
een, van het Verbond van verzekeraars in Nederland, ten geleide van
een reactie op de nota Verandering
verzekerd.
Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage. Kopie is gezonden aan de
betrokken commissies;
8. de volgende brieven e.a.:
twee, van de Rijksuniversiteit
Groningen, ten geleide van twee
moties inzake de sluiting van alle
Palestijnse universiteiten in de door
Israël bezette gebieden en inzake de
verstrekking van een openbaar-vervoerjaarkaart aan studenten;
drie, van de SvR, ten geleide van
de adviezen "Werkloosheidswet en
ex-politieke ambtsdragers", Jeugdwerkgarantieplan en Werkloosheidsw e t " en "Inkomensachteruitgang van
werklozen van 57[ jaar en o u d e r " ;
een, van de AAF, AoF, AWF en TF,
ten geleide van nota's inzake
financieel-economische ontwikkelingen;
een, van het Instituut voor
bouwrecht, ten geleide van een
artikel inzake bouwsubsidies;
een, van J.C. van de Vorst, ten
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