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Citaten deze week

„Veel mensen heb-
ben het idee dat
anti-terreur men-
senlevens redt,
maar hoe zeker is
dat? En hoeveel
mensenlevens
hadden we gered
als we diezelfde
sommen hadden
geïnvesteerd in
medische research?”

Europarlementariër Sophie in ’t
Veld (D66) wil weten hoeveel aan-
slagen voorkomen zijn met het geld
dat naar anti-terreurmaatregelen is
gegaan, AD, 25 januari.

„Ze zochten iemand die met ver-
wende apen om kon gaan en die ge-
wend is in een slangenkuil te wer-
k en.”
Henk Kesler, oud-directeur betaald
voetbal van de KNVB leidt de ver-
huizing van de dierentuin in Em-
men, NOVUM, 26 januari.

„Ik had wel andere
aanbiedingen,
maar niet van Eu-
ropese clubs.
Tsjetsjenië ligt in
Rusland en dat ligt
in Europa. Dus ik
ben trainer van een
Europese club.”
Ruud Gullit is de
nieuwe trainer van voetbalclub Te-
rek Grozny, de Volkskrant, 28 janua-
ri.

„We hoeven niet per se uit elkaar, ik
zie het meer als living apart to-
gether. We zijn geen Tsjechoslowa-
kije, dat je zo in tweeën breekt. We
hebben Brussel, dat is de gemeen-
schappelijke steunbalk van Vlaan-
deren en Wallonië. Als je die weg-
haalt, storten beide huizen in.”
De Vlaamse cabaretier Bert Kruis-
mans over de politieke problemen
in België. Kruismans won de quiz
‘De allerslimste mens ter wereld’,
Trouw, 28 januari.

„Mijn veiligheid is niet gegaran-
deerd als ik naar Egypte ga. Maar,
weet je, je moet bij je volk zijn.”
Voormalig hoofd van het Internatio-
naal Atoomenergie Agentschap
Mohammed el-Baradei keert terug
naar Egypte, CNN, 25 januari.

„Wat willen we nu nog meer van
hem? We willen dat hij voor altijd bij
ons blijft maar ja, alles kan gebeu-
ren.”
Aartsbisschop Desmond Tutu ov e r
de zieke Nelson Mandela, timesli-
ve.co.za, 27 januari.

„Je ziet natuurlijk
vaak dat schrijvers
na een succesvol
goed boek dat ene
mindere boek
schrijven dat men-
sen dan ook nog
wel kopen. Maar
nu heb ik een an-
dere weg bewan-
deld. Ik heb gewoon een nog beter
boek geschreven.”
Schrijver Herman Koch over zijn
nieuwe roman, HP/De Tijd, 28 janu-
ari.

„Als je in 18 weken mensen kunt le-
ren lezen, schrijven én een beroeps-
opleiding geven, dan moeten we
dat lesprogramma hier ook invoe-
ren!”
Marianne Thieme van de Partij voor
de Dieren twittert over missie in
Kunduz, 28 januari.

„Natuurlijk moeten we wel naar Af-
ghanistan. Of willen we liever dat
nieuwe burka’s deze kant op blijven
komen”

Leefbaar Capelle-wethouder en
WNL-presentator Joost Eerdmans
twittert ook, 26 januari.

Foto's Europees parlement, AFP,
Vincent Mentzel

Maarten Slagboom

Journalist bij de VPRO. Zijn boek ‘Echo – Prenataal
onderzoek en keuzevrijheid’ verschijnt 9 februari bij

uitgeverij Augustus.

H
et CDA wil abortus beperken tot de

eerste 22 weken van de zwangerschap

in plaats van de huidige 24 en vindt

daarbij de ChristenUnie en de PVV aan zijn z ij -

de. Aanleiding is een nieuwe richtlijn van kin-

derartsen die stelt dat extreem vroeg geboren

baby’s al vanaf 24 weken actief in leven gehou-

den kunnen worden. Daarmee komen de abor-

tusgrens en het moment waarop de foetus le-

vensvatbaar wordt geacht, vrijwel gelijk te lig-

gen. Hoewel levensvatbaarheid in dit verband

een relatief begrip is – het overgrote deel van de

baby’s sterft alsnog of gaat ernstig gehandicapt

door het leven – is het een goede aanleiding om

de ontstane praktijk nog eens te bezien.

Zolang ouders de tijd krijgen om een wel-

overwogen besluit te nemen op basis van zoveel

mogelijk informatie, is het ook helemaal niet

erg als de praktijk wordt aangepast aan nieuwe

ontwikkelingen. Maar het huidige gesteggel

over de abortusgrens gaat geheel voorbij aan de

onderliggende motieven. De ChristenUnie, de

SGP en de PVV hebben – anders dan het CDA –

namelijk al veel vaker voorgesteld die abortus-

termijn te vervroegen, ook toen er helemaal

nog geen sprake was van vervroegde levensvat-

baarheid.

Nog geen jaar geleden vormde een onder-

zoek van TNO Preventie & Zorg, waarin een

toename van late abortussen werd gesignaleerd

sinds het invoeren van de 20-weken-echo, aan-

leiding voor een vergelijkbaar pleidooi: het ver-

vroegen van de abortusgrens, liefst naar acht-

tien weken of nog eerder. De aanleiding ver-

schilt steeds, maar het achterliggende doel is

telkens hetzelfde: zwangerschappen moeten

niet langer worden afgebroken omwille van een

ernstige aandoening.

Het CDA houdt zich doorgaans opvallend op

de vlakte. Noodgedwongen heeft die partij zich

in het abortusdebat de voorbije decennia soms

pragmatisch moeten opstellen, al was het maar

omdat deze partij zelf medeverantwoordelijk is

voor de Abortuswet, dertig jaar geleden, een

moeizaam tot stand gekomen compromis tus-

sen het CDA en de VVD, en ook deel uitmaakte

van het kabinet-Balkenende III dat zonder noe-

menswaardige discussie de 20-weken-echo in-

voerde.

P
olitici kunnen misschien nog eens kri-

tisch terugblikken op het invoeren van

die 20-weken-echo. Terwijl over testen

voor de zwangere moeder, zoals de combinatie-

test, jarenlang is gesteggeld – bijvoorbeeld om-

dat deze de zwangerschap onnodig zou medica-

liseren – werd de 20-weken-echo in januari

2007 vrijwel voetstoots ingevoerd. Ook achteraf

verbazen vriend en vijand zich erover dat er

nauwelijks maatschappelijk debat is geweest.

Uit de vele gesprekken die ik voor mijn boek

E ch o heb gevoerd, rijst het beeld op van een ont-

wikkeling die niet te stoppen was.

CDA-politici erkennen dat het ontbreken van

noemenswaardig verzet van hun kant was inge-

geven door realiteitsbesef. Nederland, decen-

nialang uiterst terughoudend op het vlak van

prenatale screening, was begin deze eeuw een

van de weinige Europese landen waar het nog

geen praktijk was om zwangeren minimaal één

keer een echo aan te bieden. In 2003 bleek bo-

vendien uit onderzoek dat de sterftecijfers rond

de geboorte in ons land schrikbarend hoog wa-

ren. Minstens zo belangrijk was dat de echo in-

tussen in rap tempo gemeengoed was gewor-

den, mede dankzij de opmars van commerciële

bedrijfjes die pretecho’s aanboden. Een echo

werd in de beleving in de eerste plaats een fees-

telijke gebeurtenis, bedoeld om alvast een band

met je kind te krijgen. Van dat breed gedeelde

sentiment konden medisch specialisten en be-

leidsmakers dankbaar gebruikmaken. Ze sloe-

gen twee vliegen in een klap: de wildgroei aan

p r e t e ch o ’s werd in goede banen geleid, en er

was meteen een instrument waarmee iedere

zwangere structureel gescreend kon worden.

Een van de redenen om de 20-weken-echo in

te voeren was nu juist om het aantal extreem la-

te abortussen (na de 26e week) en levensbeëindi-

gingen van ernstig zieke pasgeborenen baby’s

te doen dalen. Dat is gelukt. Nu veel van de aan-

doeningen die leiden tot een ernstig gehandi-

capt leven al gedetecteerd worden vóór de foe-

tus levensvatbaar is, vinden nauwelijks meer

zwangerschapsafbrekingen plaats na de 24e

week. Niemand is erbij gebaat als we terugkeren

naar de praktijk van voor de echo. Dan tonen de

statistieken straks weliswaar weer lagere abor-

tuscijfers, maar schieten de sterftecijfers van

pasgeborenen weer omhoog en gaan artsen in

voorkomende gevallen over op levensbeëindi-

ging van pasgeborenen. Veelal in het geniep, uit

angst voor de strafrechter. Daarom getuigt het

huidige debat over het verlagen van de abortus-

grens van struisvogelpolitiek.

M
edici, wetenschappers en politici heb-

ben gezamenlijk een beleid gecreëerd

waarin keuzevrijheid van ouders het

adagium is. Dat leidt, kan ik uit eigen ervaring

vertellen, tot ingewikkelde situaties. Vijf jaar

geleden stonden mijn vrouw en ik voor de keu-

ze of we de zwangerschap wilden voortzetten

toen bleek dat ons kind meervoudig gehandi-

capt geboren zou worden. De zwangerschap

werd na weken van twijfel afgebroken, maar de

vragen bleven. Waar je vroeger een ernstig ge-

handicapt kind met pijn en moeite wist te erva-

ren omdat het je overkwam, heb je nu als ouder

voor dat leven gekózen.

Ik kan daar kritisch over zijn, en dat ben ik

ook, maar tegelijkertijd bekruipt mij aldoor de

vraag: wat is het alternatief? Tenzij we de voort-

schrijdende technologie volstrekt negeren zijn

alle denkbare alternatieven op z’n minst ge-

brekkig te noemen. Ofwel we leven verder met

de illusie dat we in dit leven een regierol kun-

nen hebben, ofwel we draaien de klok terug en

aanvaarden lijdzaam wat het lot voor ons in pet-

to heeft. Geen van beide is een lonkend perspec-

t i e f.

De ironie is dat juist nieuwe technologie op

het gebied van prenataal onderzoek mogelijk

uitkomst kan bieden. Aan de ene kant zie je dat

door nieuwe bevruchtingstechnieken, vaak toe-

gepast op een leeftijd waarop de biologische

klok al is uitgetikt, de acceptatie van ernstige

handicaps juist kan toenemen. Het feit dat het

gaat om je enige en laatste kans op een kind kan

de bereidheid om ernstige aandoeningen te ac-

cepteren beïnvloeden. Tegelijkertijd breiden de

mogelijkheden voor prenataal onderzoek zich

in rap tempo uit. Met de introductie van zoge-

heten preconceptietesten, waarbij ouders met

een kinderwens getest worden op het drager-

schap van een ziekte, zullen ouders in de nabije

toekomst vaker voor de vraag komen te staan of

ze überhaupt wel aan zwangerschap willen be-

ginnen. Maar ook de mogelijkheden om te

speuren naar aandoeningen tijdens de zwan-

gerschap dijen steeds verder uit. Over enkele ja-

ren kan de foetus vermoedelijk getest worden

via DNA-analyse van het bloed van de moeder,

er komen whole genome-testen voor zwange-

ren en er wordt gezocht naar mogelijkheden om

een 12-weken-echo in te voeren die een deel van

de ernstige aandoeningen die nu pas bij 20 we-

ken aan het licht komen al kan detecteren. Hoe-

wel die nieuwe tests, als ze beschikbaar komen,

alle weer nieuwe morele en medische vragen

oproepen, hebben ze op voorhand zonder uit-

zondering één groot voordeel: ze kunnen in een

veel vroeger stadium tijdens de zwangerschap

plaatshebben. Zolang niemand verplicht wordt

al die tests te ondergaan, laat staan vervolgens

een keuze wordt opgedrongen, is iedere ouder

die voor het ingewikkelde dilemma van een

zwangerschapsafbreking wordt geplaatst daar-

bij in ieder geval gebaat. Tot het zover is, zou-

den we er goed aan doen ouders die voor een

haast onmogelijke keus staan niet verder onder

druk te zetten.

Dankzij de echo worden er
minder levens beëindigd

Foto Image Source

Christelijke partijen grijpen elke aanleiding aan om abortus verder te

beperken. Nu is het de vroegere levensvatbaarheid van de foetus. Dat

is struisvogelpolitiek, want dan schiet de babysterfte omhoog.

...dan zijn er wel weer lagere

abortuscijfers, maar stijgen de

sterftecijfers van pasgeborenen

Niemand is erbij gebaat als we

terugkeren naar de praktijk van

voor de echo ....

O P I N I E  & D E B AT N R C H A N D E L S B L A D  5Z  AT  E  R  D A G  2 9  JA N U A R I & Z  O  N  D A G  3 0  JA N U A R I 2 011 5

Niets stiekems aan
indiening van de maatregel

Het artikel ‘Monumentaal gebouw
gaat straks de puincontainer in’ va n
Koos Steehouwer (Opiniepagina, 24
januari) slaat de plank volledig mis.
Staatssecretaris Zijlstra wordt neer-
gezet als iemand die zaakjes stiekem
regelt. Maar de maatregelen om be-
paalde ingrepen vergunningvrij te
maken, zijn keurig gerangschikt in
een overzicht naar alle betrokken ge-
sprekspartners gegaan. VNG, Federa-
tie Grote Monumenten, Federatie
Welstand... ieder heeft van de Rijks-
dienst volledig inzicht gekregen.
Daarna is de regeling naar de Tweede
Kamer gestuurd. Daar is niks stie-
kems aan.
In rijksmonumenten wordt alles ach-
ter de voorgevel niet zonder meer
vrijgegeven, zoals Steehouwer sugge-
reert. Schrootjeswanden, zacht-
boardplafonds, keukentjes en mo-
derne aanbouwsels kunnen straks in-
derdaad zonder vergunning worden
verwijderd. Maar voor ingrepen in de
structuur, het doorbreken van mu-
ren, het bouwen van dakkapellen is
en blijft een vergunning nodig.
Steehouwer maakt een karikatuur
van de eigenaar. Deze is verworden
tot iemand die blij is dat zijn monu-
ment vogelvrij is. Je kunt het zelfs
nog erger treffen met een barbaarse
winkelketen. Nee, die eigenaar mag
wel investeren, wachten op de ver-
gunning en leges betalen – maar ver-
stand van zijn eigendom heeft-ie
niet. Daarvoor moet gewacht worden
op de monumentenambtenaren die
na een bedenktijd van 8 tot 26 weken
kunnen aangeven dat de verwijde-
ring van een aanrecht uit de jaren 80
is toegestaan.
Er is nog een punt dat om een reactie
vraagt. Zo zou het Besluit Ruimtelij-
ke Ordening volgens „menig jurist”
niet functioneren. Het zou bedoeld
zijn om „een bomkrater in de regel-
geving weer dicht te schoffelen”. Het
genoemde besluit vormt sinds 2007
de ruggegraat van de Nederlandse ar-
cheologie. Het is de methode die er-
kende monumentengemeenten als
Maastricht, Apeldoorn en Eindhoven
in hun bestemmingsplannen toepas-
sen voor een goede, in de ruimtelijke
ordening passende monumenten-
zorg. Maar een stucplafond kun je er
inderdaad niet mee beschermen.
Daarvoor hebben we beschermde
monumenten.
Jan de Jong
Projectleider modernisering monu-
mentenzorg bij het ministerie OCW

Niet alleen schrootjeswand
en systeemplafonds weg

De reactie van Jan de Jong van OCW
omzeilt het grote probleem in het ar-
tikel van Steehouwer. Het zijn name-
lijk niet alleen schrootjeswanden en
systeemplafonds die door het voor-
stel van de staatssecretaris vergun-
ningsvrij in de container zullen ver-
dwijnen, maar ook historische muur-
schilderingen, beschilderde pla-
fonds, marmeren schouwen en spil-
trappen.
De angel is het voorstel dat de eige-
naar bepaalt of de monumentwaarde
wordt aangetast. Voor een eigenaar is
het moeilijk, zo niet onmogelijk, om
een objectief oordeel over de waarde
van onderdelen van het monument
te geven. Ten eerste omdat bij de ei-
genaar veelal de expertise ontbreekt
en ten tweede omdat een ander (ei-
gen)belang meespeelt bij de beoorde-
ling .

Het trieste is dat de cultuurhistori-
sche onderdelen onvervangbaar zijn.
Als een stucplafond of een middel-
eeuwse muurschildering verdwenen
is, is het voor altijd verloren.
Edwin Orsel
Voorzitter Convent van Gemeentelijk
B ouwhistorici

Wijziging heeft juist een
tegenovergesteld gevolg

De Federatie Grote Monumentenge-
meenten is voorstander van vereen-
voudiging van regelgeving. Dus min-
der regels voor de burger en minder
bureaucratie. Maar de voorgenomen
wijziging van het Besluit omgevings-
recht (Bor) vormt een bedreiging
voor de beschermde stads- en dorps-
gezichten. Vergunningvrije activitei-
ten kunnen plaatsvinden zonder dat
de eigenaar voldoende kennis heeft
over de monumentale waarde.
Dit leidt uiteindelijk tot een tegen-
overgesteld effect van de doelstellin-
gen van de modernisering van de mo-
numentenzorg. Gemeenten zullen
hierdoor meer gebouwen en structu-
ren als monument gaan aanwijzen.
Als oplossing hiervoor vragen we de
staatssecretaris om het mogelijk te
maken dat een moment tussen ge-
meente en burger kan worden inge-
richt bij vergunningvrije wijzigingen
en bij het vergunningvrij bouwen in,
aan, op of bij beschermde monumen-
ten en in beschermde stads- en dorps-
gezichten. De burger meldt in deze
situaties vooraf zijn voornemen aan
de gemeente en mag van de gemeen-
te verwachten dat daarop inhoude-
lijk service wordt verleend.
Karin Westerink
Voorzitter Federatie Grote Monu-
mentengemeenten

Er moet op zijn minst een
meldingsplicht komen

De Koninklijke Nederlandse Oud-
heidkundige Bond (KNOB) zet zich
sinds 1899 in voor de kennis over en
het behoud van monumenten. Wet-
geving heeft van tijd tot tijd aanpas-
sing nodig. Maar het aangekondigde
wetsvoorstel leidt tot volledige dere-
gulering en het feitelijk vogelvrij ver-
klaren van monumentale interieurs.
De onwil om een meldingsplicht op
te nemen in de nieuwe wetgeving is
een klap in het gezicht van alle mo-
numentenspecialisten. Hun deskun-
digheid wordt door de wetgever ge-
negeerd en zelfs buitenspel gezet.
De KNOB sluit zich om die reden van
harte aan bij de oproep van Koos
Steehouwer en de Federatie Grote
Monumentengemeenten aan de
staatssecretaris om aan de voorgeno-
men wetgeving in ieder geval een
meldingsplicht toe te voegen.
Drs. D.  Scheerhout
dr.mr. G.H. Medema
Vicevoorzitter en secretaris KNOB

Zonder inmenging straks
zeecontainers in de tuin

Koos Steehouwer schrijft dat de Mo-
dernisering van de Monumenten-
zorg een grote bedreiging vormt voor
de monumenten. Hij heeft gelijk,
voor interne verbouwingen in rijks-
monumenten is straks geen vergun-
ning meer nodig. Dat is de kat op het
spek binden, en dat gaat dus mis. De
remedie: verplicht eigenaren om een
voorgenomen verbouwing bij de ge-
meente te melden. Verplicht gemeen-
ten om zo’n melding razendsnel en
gevoed met kennis van de cultuurhis-
torie te beantwoorden. Dan is een
vergunning niet nodig.
Maar Steehouwer raakt slechts één
aspect van de Modernisering. Door-
dat ook het onderhoud aan rijksmo-
numenten vergunningvrij wordt,
zonder dat precies omschreven is wat
onderhoud is, dreigt veel waardevol
materiaal vernield te worden.
Ten derde bevat het voorstel een pa-
radoxaal element: voortaan moeten
gemeenten in hun bestemmings-
plannen gebieden met cultuurhisto-
rische waarden beschermen, maar te-
gelijkertijd wordt het bestaande in-

strument voor gebiedsgerichte mo-
numentenzorg afgebroken. In alle
beschermde stads- en dorpsgezichten
kunnen voortaan aan de achterzijde
schuren, serres, dakkapellen en zon-
nepanelen worden geplaatst. Zonder
enige vergunning en zelfs als het in
het gemeentelijke bestemmingsplan
verboden wordt. Dat gaat dus ten
koste van de meest Hollandse stads-
centra, dorpjes, lintbebouwing en
vergezichten: daar mogen zonder
enige inmenging zeecontainers wor-
den neergezet of glazen spiegelpa-
leisjes. Na vier eeuwen komt er met
de rijksoekaze een einde aan de Am-
sterdamse keurtuinen, die al sinds de
zeventiende eeuw met een ‘keur’ of
verordening gevrijwaard zijn van
schuurtjes en prieeltjes.
Flip ten Cate
Directeur van de Federatie Welstand,
de landelijke vereniging van wel-
stands- en monumentencommissies

Winkelketens zijn niet
geïnteresseerd in historie

Deregulering is prima, maar de re-
gels uit het verleden zijn niet voor
niets ontstaan. Als we willen deregu-
leren moeten we eerst goed uitzoe-
ken wat de impact ervan zal zijn.
In onze binnensteden, waar de mees-
te monumenten staan, zijn de grond-
prijzen het hoogst en zijn veel pan-
den in het bezit van ontwikkelaars en
grote winkelketens. De meeste zijn
niet in monumentale waarden geïn-
teresseerd. De praktijk leert ons dat
veel monumentale elementen verwij-
derd worden als er geen controle
plaatsvindt. Ik vrees dat de Tweede
Kamer onvoldoende op de hoogte is
van de consequenties en Europese re-
gels als ze dit voorstel laat passeren.
B. Eikhoudt
Restauratieadviseur, Den Bosch

Er komen helemaal geen
besparingen door besluit

De illustratie bij het artikel Monumen-
taal gebouw gaat straks de puincontainer
in is treffend. Het bord lege slakken-
huizen kan zo de afvalcontainer in.
Hebben staatssecretaris Halbe
Zijlstra en zijn ‘monumenten’-amb-
tenaren ervan gesmuld? Ik denk het

niet. Zij zijn niet zo geïnteresseerd in
de inhoud. Kostenverlaging lijkt
vooral hun drijfveer bij het Besluit
tot deregulering van de monumen-
tenzorg. In de toelichting op het Be-
sluit wordt gesteld dat „onderzoek
heeft uitgewezen dat ten gevolge van
de wijzigingen in onderhavig besluit
het aantal omgevingsvergunningen
met betrekking tot beschermde mo-
numenten zal dalen met 20 procent”.
Hoe zou dit onderzoek verricht zijn?
De staatssecretaris stelt een nulsitua-
tie voor, uitgaande van 3.000 aanvra-
gen per jaar. Er zouden 600 aanvra-
gen minder komen. Maar er is hele-
maal geen goede nulsituatie voorstel-
baar. In de praktijk van de gemeente-
lijke monumentenzorg worden de
meeste kleine veranderingen en het
regulier onderhoud al jaren zonder
vergunningsprocedures geregeld.
Vergunning voor sloop van keuken-
blokjes en gipsplaten of een spijker
in de muur slaan, zoals de staatsse-
cretaris het zo tendentieus in zijn
toelichting uitdrukt, wordt meestal
in het vooroverleg afgehandeld. En
juist dit nuttige en effectieve voor-
overleg van eigenaar en monumen-
tenzorger wordt nu door dit Besluit
om zeep geholpen. De financiële
‘winst’ zal dus heel beperkt zijn.
Dr.ir.  A.H. van Drunen
Den Bosch

Kennis bij het Rijk is klein,
ambitie is groot

In de afgelopen anderhalf jaar, de pe-
riode waarin ik voorzitter ben van de
Stichting Bouwhistorie Nederland,
heb ik mij oprecht verbaasd. Ver-
baasd over een ministerie dat geen
enkele kennis heeft van de praktijk.
Ik heb verschillende keren contact
gehad met de verantwoordelijken
voor monumenten. Mij viel een aan-
tal zaken op: de verkokering bij de
rijksbeleidsmakers is groot; de ken-
nis van de daadwerkelijke praktijk
bij hen is klein; het traject dat nu in
uitvoering is wordt door hen als een
zelfstandige missie ervaren.
Materiedeskundigen op alle niveaus
hebben een voor Europese begrippen
unieke manier van samenwerken
tussen eigenaren, deskundigen en
toezichthouders in de afgelopen pe-
riode ingericht. Bij gewoon onder-

houd en aanpassingen van niet-mo-
numentale waarden wordt de eige-
naar met kennis bijgestaan en krijgt
gewoon verlof (niks vergunning of
wat dan ook) voor het onderhoud of
verwijderen van de eeuwig aange-
haalde schrootjeswand. Laagdrempe-
lig en kosteloos dus. Natuurlijk ken
ik ook enkele gemeenten die om on-
duidelijke reden nog steeds voor alle
werkzaamheden aan een rijksmonu-
ment een vergunning eisen. Maar dat
is absoluut geen standaardpraktijk.
Bij een eerdere wijziging die betrek-
king had op rijksmonumenten, is be-
sloten dat het aantal van ca. 65.000
rijksmonumenten van voor 1850 wel
genoeg is. Zonder dat iemand de
staatssecretaris om een onderbou-
wing voor deze limiet heeft ge-
vraagd. Niemand in ons land weet
wat er nog verborgen achter voorge-
vels zit. Doordat we nu wettelijk on-
mogelijk maken om het juiste onder-
houd te kiezen, zal alleen de voorge-
vel als rudiment overblijven.
Zouden monumenteneigenaren pre-
cies weten wat ze bezitten en wat ze
willen? Zolang op Marktplaats enor-
me hoeveelheden aan schouwom-
bouwen, binnendeuren, Delftse te-
gels etc. worden aangeboden, be-
houd ik me het recht voor om daar
sterk aan te twijfelen.
Koos de Looff
Voorzitter Stichting Bouwhistorie

Vereenvoudiging is geen
einde monumentenzorg

De staatssecretaris staat op het punt
om een hoogstwenselijke vereenvou-
diging van de monumentenvergun-
ning door te voeren. Plotseling klin-
ken vanuit vakgroepen en gemeen-
ten alarmbellen, alsof het einde van
het monumentenbehoud in zicht is.
Niets is minder waar. Welke doel-
groep betreft het? De vereenvoudi-
ging heeft geen betrekking op grote-
re verbouwingen van monumenten
of op grootschalig onderhoud van
kerken, molens of buitenplaatsen.
Dit soort werk wordt ook in de toe-
komst altijd uitgevoerd in overleg
met de gemeente of het Rijk. De doel-
groep is hoofdzakelijk de particuliere
eigenaar van een woonhuismonu-
ment – wel verreweg de grootste
groep. Maar ook bij deze groep blijft
gelden, dat voor groot onderhoud de
vergunning noodzakelijk blijft.
Is het huidige vergunningstelsel ef-
fectief? De essentie van de bestaande
vergunningregels is in de loop van de
laatste twintig jaar geworden: iedere
ingreep aan een monument is ver-
gunningplichtig. Sinds een decenni-
um propageert het Rijk dat een mo-
nument beter af is met goed jaarlijks
onderhoud dan met een cyclus van
verval en restauraties. Onbedoeld
staat de huidige vergunningplicht re-
gelmatig, regulier onderhoud zwaar
in de weg.
Leidt het huidige vergunningstelsel
tot beter behoud? Het bewaren en be-
houden van cultuurhistorie begint
met kennis. Als een eigenaar weet
hoe bijzonder zijn monument is, zal
trots plaatsmaken voor vernieling.
Doch in het huidige stelsel hoedt een
eigenaar zich er wel voor om de ge-
meente om advies te vragen, want de
kans op een doorverwijzing naar een
vergunningaanvraag is zeer groot.
Kan het beter? Het huidige stelsel
waarbij alles vergunningplichtig is,
blijkt in de dagelijkse praktijk niet te
handhaven, het leidt niet aantoon-
baar tot beter behoud en zeker niet
tot kennisverbetering bij de eigenaar.
De Rijksdienst, maar ook enkele gro-
te monumentengemeenten, leggen
zich terecht steeds meer toe op ken-
nisopbouw. Het voorstel van de
staatssecretaris om klein onderhoud
vergunningvrij te maken sluit aan bij
de meest wenselijke dagelijkse prak-
tijk. Het past beter in een afweging
van redelijkheid bij de eigenaar en
overheid: er zijn geen onredelijke
vergunningprocedures meer nodig.
Carlo Huijts
Directeur Vereniging Hendrick de
Keyser, vereniging tot behoud van
waardevolle huizen in Nederland, ei-
genaar van 386 objecten in 93 ge-
meenten

Mag de monumenteneigenaar straks zijn gang gaan?
De regeling ter bescherming

van monumenten wordt

vereenvoudigd. Met zijn

artikel Monumentaal gebouw

gaat straks de puincontainer in

(24 januari) raakte Koos

Steehouwer een open zenuw

met veel reacties als gevolg van

zowel voor- als tegenstanders.

Een selectie uit de stortvloed.
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