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Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten
op verzoek

I 4 Jeh ruati 2 000/ W.U-/2 000/7 2 00
(8083 )

Dc Staalssecretar is van Onderrvi is,
Cul tuur en Welenschappen;

Gelel  op art ikel  4:81 van de
Algemene !v€t  bestuursrecht en art ikel
I  van de Monumentenwet |  988;
De Raad voor cul tuur gehoord,

Beslui t l

ln deze beleidsregels wordt  verstaan
onder:

a.  MSP: hel  door de Minister van
Wclzi jn,  Volksgezondheid cn ( lu l luu r
vastgeslelde Monumenten selecl ic
Projecl ,  bedoeld in de Nota inzakc
select ic en registrat ie van jongerc ste-
debouw en bouwkunst (br icf  d.d.  28-
l -  I992, kenmerk:  RdMz/U- 195.729);
b.  MRP: de door dc Minister van
WelzUn, Volksgezondheid en Cultuur
vastgestelde Monulnenten Regisl rat ie
l t .occdure,  bedoeld in de in onderdeel
a genoemde Notn inzak€ select ie en
rcgistrat ie van jongerc s ledebouw en

Art ikcl  2
l .  l jcn verzoek tot  iLanrvi jz ing als
beschernrd rnonunrcnt van een nonLr
nrent dr l  is  !cfv l  rd igd vd)or I850
!vordt  a lge\vezen.
2.  1rr  a iv i lk ing van hot €efsre l i ( l  kxr l
cer vefzoek tot  lan!v i i l ing:r ls
beschernrd Inonrrment !vorden tocge
wezen, indien hct  vcrzock cen monu
nrent betref l  dal :
i r .  n ie(  eerdcr is beoordeeld,
b.  eerder is beoordeeld cn len aanzieD
lvaarvan danrni l  n ieuwc fc i ten ol-ve,
. rnderde omstandigheden zi jn geble-
k cn,  o1
c. ecn ondcrdeel  vonnt vtD eeD com-
plcx dat loor hct  over ige ol_ vurr  ccn
rnntal  onderdelen recds is aaDgcwe-
/en ols bcrchefntd lonumcIr t .

L I icn vcrrock tot  i | l ln\r ' i jZ ing i t l \
beschefrr ld r t ro L ncnl  ! i  l  ccn ntol  l
nrcnt  d:r t  is  vr : r ' r ,a{rdigd in dc per iodc

\ ,un lS50 lo l  11140 en drrr  | |  gclcgorr  r r r

een gebied waar de MRP is afgerond,
wordt afgewezen.

2.  n r t ikel  2,  tweede l id,  is  van over-
eenkomst ige toepassing.

L Een verzoek tot  aanwi jz ing als
beschermd monument van een monu-
ment da( is vervaardigd in de per iode
van I850 tot  1940 en dat is gelegen in
een gebied waar hel  MSP of de MRP
nog niet  is  afg€rond, wordt  afgewe-

2. In afwi jk ing van hel  eerste l id kan
een verzoek tot  aanwi jz ing als
heschermd monumenl worden toege-
lvczen, rndien het aannemel i jk  is  dar
het monument met inachlneming van
de r ichl l iJnen, bedoeld in de circulaire
van I  ju l i  1994, kenmerk
DCCZlDBC-U-943999, wordr aange-
wezen als beschermd nonument,  en
bovendicn:

a.  b i j  o l  krrchtens de WoniDgwet een
nanvraag rs ingediend om hel  nronu-
lnenl  te wi jz igen of  le s lopen,
b.  p lannen in onlwikkel ing z i jn,  d ie
indien ui tgevoerd hel  voortbcstaan
van het monument in gevaar zoud€n
brengen, ol-
c.  door hel  n iet  terstond arn$, i . i ren
als beschernld monument een con-
creer phn tot  lnstandhouding van het
r ] ronunrer l  n ist  o l - r r iet  ( l i rccl  ra l  ! \ ,oI '
dcn ui lgevocd

I I -cn verzoek (ot . ranrr , i . jz ing a1s
bcschermd nronumenl vaD een rnonu,
nlent dal  is  vervaardigd in de per jode
van I940 lot  I965 $,ordl  l l fgeweze .
2.  ln alwi jk ing van het eersle l id kan
een verzoek (ot  aanwiJzirrg als
bcscher$d nronument rvorden tocgc-

a.  hcl  dcsbetrc i l tnde nlonulncrt  van.
ui1 een oogpunl  van de geschiedenis
In de lwint igsl€ eeuw kan worden
luangenlerkl  l1s een nat ionaal  o l - inter
ni l t ronaal  erkeDd kenmerk€nd monu,
nrcnl  v l |n dc Ncdel landse archi tec,
t IUr,  stc( leIbouu' ,  lnndinr icht iDg of
furnt€gcbondcn kuns(.  cn bovendicn
b / ich ecn v n dc ontst i ln{ l ighe( lcn.
bc( loqld i r1 rr l i l {c l  4.  t t !ce( lo I id.  o ( tc l
r .  b ol  r  voo, doot

Ai ikel  6

De circulaire Select ie en registrat ie
van jongere s(edebouw €n bouwkunsl
en de gevolgen voor het bescher-
mingsbeleid (Stcrt .  1996, nr.  231)
wordt inge(rokken.

A ikel  7

Deze beleidsregels treden in \rerking
met ingang van de tweede dag na de
dagtekening van de Staatscouranl
waar in z i j  worden geplaatst .

A ikel 8

Deze beleidsregcls worden aangehaald
als:  Beleidsregels aanwi jz ing

beschermde monumenten op verzoek.

Dezc beleidsregels zul len met de toe-
l icht ing in de Stalrscourant worden

Seplaatsl .

De St aa I ssecretais van Ontl erwij s,
Cu ltuu t en l,l/e tenschappen.
I.'. r,an der Ploeg.

'Ioelichting

Algcmeen

Sinds de inwerkingtreding vun de
MonunrenteDwct (1961) ' -  d ie inmid-
dels is vcfvangen door dc
Monumenlcnwet I9811 -  is  cen groor
ni ln la l  nronumcnten aange$,ezen als
bcschenDd rnonumont.  Al tefeersl
werd de aandachl  vooral  ger icht  op
nlonunrenten die z i jn vervaardigd
voor 1850. Toen de meeste monu-
nrcDlen ui l  de per iode toi  1850, de
penode van de oudere boLrwkunsl ,
bekend en beschermd rvaren. is dc
aandachl  ook ger ichr op bepaaide
categor iedn nronumcnten van nl i
I  850; her berrof  b i jvoorbeetd spoor-
weBstat ions,  neogot ischc kerkgebou-
wen, vuurtorens en nr j jnmoDunenlen.
Sinds 1979 is dc aandacht bi j  het
beschermingsbeleid geheel  ver legd
naar de zogenoemdc jongere bourv
kunst.  Tot deze cnregor je rvorden
gerekcnd de Dro umcItcD dic vcr ' -
l l r f t l igd z i jn iD dc per iode van l i ts0
(ot  I ( )40.  l ) ic  i r  nLlachl  lc id( le lor  hc(
Mdrunr! : I lcn lnvc t ; r r is  r ie I , fo lcct

v
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(MIP) da{ in 1987 van start  g ing.  In
het kader van hel  MIP zi jn de cul ,
tuurhistor isch waardevol le gebouwen

en Eebieden ui l  de per iode I850 tot
I  940 geinvenrar isccrd en beschreven.

f)aarna is van de resul taten van het
MIP een select ic Bcmaakl  in het
Monumenten Selecl ie Project  (MSl,) .

Daarop volgde registrat ie in hel  inge-
vol8e de Monument€nwet 1988 ran,
gehouden regis ler  van beschermde
rnonumenlen. Die registrat ie heef l
p laatsgevonden via de Monuntenten
Itegistrat ie Procedure (MRP).  Hel
MIP is voor het hele land in 1995
algerond. Naar verwacht ing zul len

hel  MSP en de MRP eind 2001 wor-
den vol tooid.

Nu de afronding van ju istgenoem-

de projecten en procedure in z icht
komt,  r icht  de aandacht z ich mede op
het recenle cr fgoed ui t  de zogenoem-
de pef iode van de wederopbouw.
Deze per iode wordt cncrzi jds bepaald
door hel  jaar 1940, toen Nederl . rnd
belrokken raakle biJ de i 'w€ede
Wereldoor loB nret  de daarmee
gepaard gaande oor logsverwoest in-

Ben, anderzi jds door hel  jaar 1965,
da( sanlenval l  met de invocr ine v i ln

de Wet op de l tu inr te l i ,kc Ordcning
cn d( j  mcl  d ie invoer ing samengaarrde
hr:rz icnin! !  van de woning!vet.  I )e
term wederopbou!v geldt  in di t  vel

band Diet  a ls een bepcrking 1o1 r l lecn
hct cr fgoed dal  tot  d i rect  herslel  van

oo. logsschade is gebourvd. Ook de
werk€n door de bezel ter  u i tgevoerd
t i jdens de Tweede Wcreldoor lof l  z i jn,
hoe tegenslr i jd ig drt  op bct  ccfs lo
gezicht  rvel l icht  ook I i ik t ,  i r r  bcgiDscl
tc rckcnen to( het nog nader te

ondorzock0n reccnlc cr fgoed. Wel
\ \ ,ordl  de per iode vxn dc wcdcrop-
bouw in hogc natc bcprald door dc
algemen€ bourvproccsscn to( herstc l
rn bredere z iD die z ich vnnal  l940
hebbeD vol t rokkcr\  on hct  gebicd \  an
volkshoisvestrng, stedenbol l ! r , .  indrs

lr ic.  l  ndinr ichl ing cn rDl lastructLrr l
l )czc processcn dic In bel . rngr i tkc
nrate ccntf i r r l  !vcrdcn qcstuurd.  hcb
ben geleid to l  con zecr onrvang. i jk
bou!vrreaal .  Inel  b i lbehofende cul

luuf lan( lschapperr  cn ruinrtcgeboI lden
kunstwerkcn. Al lcs bi locn bestaat hlr t

cr fgocd ui t  dc pcr iodc van dc rvcdcr

opbout!  u i t  ecn scala van bouwl iurrst .

stcdobouwku| ld iBc hcr inr ichl ing vrn

s(ads- cn dorpskernen. \ !oc8 nrool
logse wi i l ie l l ,  h l !en cr  indLrslr iugc

bre( lcr .  nr i l i l i r rc cn i I l i rst f l  rcLLrrc lL l
wcrkcn. hcf  ingcr icht ! -  lundelr lkc

gebieden en landaanwinning, alsmede
ruimtegebonden kunstw€rken.

De kennis over de per iode van de
wederopbouw is nog zo beperkt  dat
een adequate afweging over de monu-
rnenlale waarden over het algemeen
thans niet  goed mogel i jk  is .  De
Ri jksdienst voor de Monumentenzorg
(RDMZ) is daarom van plan een
onderzoek te doen naar de per iode
van wederopbo0w. De RDMZ legl

daartoe op di l  moment de Iaatste
hand aan een PIan van Aanpak
Wederopbouw, waarover ik binnen

afzicnbare t i jd,  geadviseerd door de
l laad voor cul tuur,  een b€slui(  zal

nemen. Dal  onderzoek zal  z i jn ger icht

op de beschr i jv ing van de kenmerken
en karakter ist ieken van d€ per iode

van wederopbouw. Doel  van het
onderzoek is ook de kennis over deze
per jode le bundel€n en ter beschik-
k ing te stel len.  Di t  onderzock moet

ook de bouwsten€n leveren voor een
verant!voorde inventar isat ie en selec-
{rc van tc beschermen monumenten
ui t  dc pcr iodc van 1940 tot  1965.
Vervolgens zal  ik  rn i j  beraden over de
\r , t jze waarop de monunenten die
da rvoor rn aannrerking komen, kun,
ncn rvorden aanSewezen als
beschermd rnonumenl en vervolgens

i lereSislrecf t i  in hcl  rcgis ler  van de
beschcrmde monumenlen- De ervar in-
gen die z i jn opgedaan bi j  d€ aanwi j -
z ing cn rcgistrat ie van monumerten

ui t  de per iode van de jongere bouw-
kunst zul leD een belangr i jk  r ichtsnoer
zi 'n bi j  het  opzetteo van d( j  organisf l -
t ic  var)  d i t  projscl .

2. Redenen bt bijstclling t'an har aan'

Dc xanrviJZing !an nlonLl |nenlen i l ls
bcscherm(i  r t ronumen( gcschiedt door
dc n1inister van Onderwi js,  Cul tuur
c Wetenschrppcn op grond vrn ecD
bcvoegdheid die hen is tocgckcnd rn
l f t ikc l  3.  corslc l id.  van de
Monurnenlcnwct l  9 l i8. ,4anwUZing
r ls bcschernxl  nronumcnt geschiedt nl
Li i l I |  I l rc l  of  lerzock van belanghcb-
bcnde. Op basis van nrt ikel  3.  sers(c
l i (1,  is  wat betrel l  de aanrvi jz ing als
beschcrnrd nronunreDt op verzoek van
l)elanghcbbeDde ecn bcleid tot  strnd
gekomen dal  laals(el i ik  is  vrstgelegd
irr  dc c i rculairc van 2 decenrber 1996
(Stc11. 2l l ) .  Dr l  r : lnrv i j , , i ] lgsbeleid
hee(t  bcucLkrng op de pcf iodun l r l
de oudcrc bouwkunst (vo( i f  1850) on
!ar duJongerc l louwkul ls(  (v i rn lU50
to( l r )40) Flc l  s in{ ls l ( )79 gcvoerdc

aanwi jz ingsbeleid wordl  gekenmerkt

door grote t€rughoudendheid wat

betref t  aanwi jz ingen op verzoek van

belanghebbenden. Reden daarvan is

dat de aandacht vooral  moest worden
ger icht  op d€ real iser ing van de grotc

inventar isat ic-  eD registral icprojectcn

die onder I  z i jn genoemd (het MIP,
het MSP en de MRP). Voorkomen

moest rvorden dat de voortgang daar-
van op voorhand te zeer zou worden

doorkruist  door ecn grote administra
t ieve belast ing als gevolg van een

ve€lheid aan ingediende aanwi jz ings

verzoeken €n de af landel ing daarvan.

De hiergenoemde reden om een

terughoudend aanwi jz ingsbeleid 1€
voeren bestaat ook nu nog. Wel z i jn

er argumenten om dat beleid thans

aan te passe en aan te vul len.  Die

argumenten zi j  n de volgende:

a. pet iode van .le jongere bouh)k nsl
v,Lar dc A4RP is ajgeron.l
In de gebieden waar de MRP (en dus

ook het MSP) reeds is afgerond, z i jn

de daarvoor in aanmerking komende
, monumenten reeds beschermd- Dr

zul len daardoor naar verwacht ing

8e€n nreuwe monumenlen mcer ln
aanmerking komen voor bescher
ming. Vanui l  d i t  gezichtspunt is er
gecn redcn hct  hrr id ige aanwi jz ingsbe-
l€ id voor de hierbedoelde gebieden te
handhaven. Cekozcn wordt in di1
verband voor eenzel fde aan!vi jz ings
beleid als nu al  geldt  voor de per iode

van de oudc boulvkunsl .

l). period? van de jongere bouwkttt!l

waar het MSP cn de t4RP og nict
zijn a,fgerond
In de gebieden lvaar het MSP cn de
MRP nog niet  vol ledig r i jn rkcfond.
zt jn deze beide projcclcn doorgaans
zo vcr gevordcrd d8l  voor hct
betref lende gebied een zogenocmdc
(lonccpl  lDdicr t icve LiJst  (CII-)  is
opgesteld Op dezc l i js t  z i jD r)ronu-
nreDten van Jongere bouwkLrnst opge-
nonon die hoogstwnrrschi jn l i . jk
bcsch€rrnd zul len rvorden. ln ecn dcr
gel i jkc s i luat ie zou bi j  ccn s{r ikte toe,
passing van hct  huidige ranwi jz ings-
beleid veel  rverk rvorden gedaan.

terwi; l  waarschi jn l i jk  in vcel  geval lcn

op kortc lcfmi jn loch al  wel  bescher-
rur lng zou volgen. l lc t  z i r l  duidel i jk
z i in dA( ccn dcrgel i jkc grng vrn
zi lkcn geen doelnrat ige i l tzct  zou bcte-
kcnen van dc crprci lc i l  d i { r  b i i  de
ovcrhcid boschikbrar is.
l lc t  huidigc aarrrv i jz ingsb{r lc i ( l  lc idL in

a
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sommige geval len bovendien niet  tor

een doelmat ige en doel t ref fende

bescherning van monumenten. Zo is
het gebeurd dat een eviden!,  maar
niet  b€dreigd monumenl door de

lange loopt i jd van de MRP ui te inde'
l i jk  toch rverd gesloopt.  Ook de

Commissie voor de bezwaarsc hr i  f ten
van hel  Minister ie van Onderwi js,

Cul tuur en Wetenschappen, heeft  mi. i

fecent op het nadel igc gevolg vrn ecn

te str ingenle tocpirssing van hel  nu op
di(  punl  Seldende aanwi iTinesbeleid

Sewezen. Er is daarol1l  aanleiding in

di t  beleid een aantal  nuances aan (e

brengen. Op deze nuances wordt

ingegaan in de loel icht ing op art ikel

c. periade van de v'ederopbouw

Ook onroerende zaken ui t  I940 ol '
later kunner worden beoord€eld in

hel  kader van de Monumentenw€t

1988. Di t  zal  het  geval  z i jn indien het
objccten, ens€mbles,  structuren of
gezichten betref t  d ie tenminste 50 jaar

oud zi jn en die van algeme€n belang
zi ln wegens hun schoonheid,  hun
betekenis voor de welenschap of  hun

cul tuurhis lor ische waardei  z ie art ikel
l ,  onder b.  van de Monumenlcnwel

1988. Op grond vrn r lc

Monumcntcnwct l98t l  is  hct  mogcl iJk

ont rcn aanzlen !an nl0nu t{- ,ntcn nls
hierbedoeld eerr  verzoek io tc diencn

onl  deze r i rn te wi . izen als beschcnnd
nronunlenl .  Zoals onder I  cchtcr al  is

aangeg€vcn, onlbrcekl  op di l  norreI t
een landel i jk  rc i -erenlr€kader voor hel

omvarrgr i jke er lgoer l  u i1 dc pefrodc

van 1940 (o( I  965 alrn de hand warrr-
van k|n worden beoordeeld ol '
bepaaldc gebouwen oi  gebieden.

oudcr dan 50Janr.  van zodanig

belang zUn dat z i j  \ \ ,c l tc l i ike bcscher

nr ing verdienen. Mel hel  verkr i jgen
van ccn algemeeD overzichl  v ln he(
cf lgocd ui t  de per iode van de weder

opboulv is thans cen bcgin gcnaaktr

maar hel  opboLrwcn van ecn beoorclc-
l ingskader zal  nog enige t i jd vergcn
(zic ondcr I  voor het lc s lar lcn

or)dcfzoel(  in di t  vcrbrnd).

ArDvragen om rronLlnlenlen lc

bcschcr cn zul lcn dairronr rvorr len

rulgcrvczcn tenzr;  hcl  ccn r i rL io| l r r l  o l '

in lcrnnlronar l  r fkend kclrncr l {cn( l

nronrunrcrt l  belrc l l  ( l l l l  $ ordt

bcdrcrgd- Op dc vef( lcfc oi l !vcr l ing
\ ,an di l  belei( l  s,o|dt  ingcgrrurr  in de
loc l i rht  ing op nr l  r l {c l  5

I lcr  unr\ \ ' i l r rngsbclc i ( i -  / ( ' r ls  \  rstgc

legd in deze beleidsregels,  heeft
betrekking op het beleid dat wordl
g€voerd ten aanzien van verzoeken

om aanwi jz ing door belanghebben
den. Zoals beschreven, wordt  beoogd
dc aanwi jz ing in het kader van grote-

re projecten le la len plaatsvinden en

wordt bi j  de besl issing op verzoeken

onr aanwi jz ing van afzonder l i jk€

objecten grole lerughoudendheid

bctrachl .

Nadsl  de besl issing tot  aanwi jz ing

op verzoek, lvaar deze beleidsregcls

betrekking op hebben, bl i j l i  de

bevoegdheid bestaan om mel inacht-

neming van deze beleidsregels eig€n

voorstc l len in procedure le brengen

en daarop t€ besl issen.

3. /ldvics Raad voor cultuur

f le l  ontwerp vaD deze b€leidsregels is
voor advies voorgelegd aan de Raad
voor cul tuur (br ief  van 3 december

I999, kenmerk:  DCE/99/501l4).  De
Raad heeft  advies ui tgebracht bi j
br ief  vanl5 december 1999 (kenmerk:

mon-99.110'7 /2) .  De Raad acht hel  in

de r icht l i jn ui tgewerkte beleid een

aanzienl i jke verbeter ing te opzichle
van de beleidsregels van 2 decenber

1996 (Stc(.  213).  I )e Raad consta-
tccrt  dat  het nicuwc bcleid er nrede

op is Serrcht  onr aanvragen lo l  a i rn-
rv i jz ing die bi j  voorbaat geen kans
vun slagen hebben, in cen vroeg sta-

diun le kuDnen afwi jzen en vindl  he!
posi l ie i  dat  op deze wi jzc onnodiB
l i lngc p '  occdures bcperkt  kunncn

I)c I laad vols laal  met cen ( l r ie(al

opruerkingerr  over het ontwerp van

dc bcleidsrcgels.
' lcn cersle verdicnt  het volgens de
It . rad aanbcvcl ing om in dc fornule '

r ing vaD rr t ikel  2.  t rveedc I id,  ondcr

b.  meer door ie la len k l inken dat ju ist

hct  besclr ikbaar kornen van nieuwe
inlbrmat ic aanleidi ' rg kaD geven to1

aanwigzing als beschennd monument.

Met hel  oog op deze aanbeyel ing z i jn

rr t ikc l  2,  l !veedc l i t l ,  onder b,  cn de
L()ol ich( i r rg op ( lc rrr t i l ic lcn I  cn l

ra l ]gepasr.

ln dc tweedc pl i rats vrai lgt  dc I {aad
/ ich al  iD hoevcrfc ! ! 'at  betrc l l  de
bcpi l l ing in l r l i l ic l  4,  lwccdc I id,

on( lcf  b.  fckening is gchondcr rnct
, rvcn I  u c lc jur id ischc consequcn( ics cn

l inarrcralc c la i r rs.  Ovcf dcrc vr  ag

kirr  wo|r icn opq!_nrcrkt  ( l l1 dcre

bclui( lsrogels bcogcn i r rvul l ing lc
govcn: l i | l r  dc b{ jvocgdhoid v i ln dc
rr in is lcr  or I  ingc!olgc dc

Monumentenwet 1988 objecten aan te

wi jzen als beschermd monument,
Voorzover er al  jur id ische en f inan-

ci€le gevolgen aan de b€doelde

bevoegdheid verbonden zl j  n,  zul len

deze gevolgen niet  in ruimere of

zwaardere matc aanwezig z i jn dan het
geval  zou zi jn,  indicn er geen beleids-

regels warcn.

Ten derdc merkt  de Raad op dat hi j

er  aan hechl  dat  voldoende is gewaar-

borgd dal  ar t ikel  5,  eerste I id,  jurF

disch consistent is met de algemene

bepal ingen van de Monum€nlenw€l

1988. Naar aanleiding van deze

opmerking kaD ook hier worden
gewezen op de omstandigheid dat de
beleidsregels een invul l ing geven van

de bevoegdheid die de minister heeft

op grond van de Monumcntenwel

1988. De mogel i jkheid om objecten

van na 1939 aan te wi jzen i i  vanzel f '
sptekend slechts aan\r 'ezig voorzover

het gaat om monumenlen, dus om

zaken die tenminstc 50 jaar bestaan.

4. Advisering Raad voor cuLuut, over

' 14 S P - a a n]n/ ij z i hqsvo o r s I e I I e n

Zoals in punt 2 is aangegcven, is het

bel€id inzake de aanwi jz ing als

beschermd monumenl op verzoek van

belanghebbende laats le l i jk  vastgelegd

in de circulaire van 2 december 1996
(Stcrt .213).  Die c i rculaire is als
gevolg van de onderhavige beleidsre-
gels overbodig en is daarom ingetrok-

kcn (art ikel  6) .  De circulaire van

2 december 1996 bevatte naast de

rcgcls over he( alrnwi jz ingsbeleid een

onderdcel  ' l l  Raad voor cul turrr ' .
warr in enkele alspraken Dret de l laad
voor cul tuur voorkonren in verband
met hel  advi€s dat dc Raad ingevolgc

art ikel  3 van de Monunrentenwel
I988 ui tbrengl  over voorstel lcn tot
aanwi jz ing als beschermd monumenl.
D€ze m(rt  de Raad gernaakte afspra-
ken bl i jveD vanzel fsprekend bestaan.
Ze houden hel  volgcndc in.

Alvofens op ccn aanvr i lag een

besl issing tc nemcn. dicnt  de I{a d
voor cul tuuf  op dc hoogte 1c wordcn
gcsleld van de MSP resLl l la len in cen
bcpaald gebied en i r  de gelegenheid

!e worden eestcld (e rcagcaen op de
ir . rDwi jz ingsvoorslel lcn.  In het kar lcr
lan hel  MSI ' is  het niel  nrogel i jk  d i t {
de I{ i r i t ( l  in al lc ge!al lcn afzondcr l i ik

rdvrscurL,  gclet  op het grole airnlal
r l ror)rrrcnteu dat \yordt  voor 'gcdr l rgcn

onr als bcschernrd monuntcnt tc wol

dcn nnngcwczen. Met dc l t  ld is
t laaront algcsprokcn dat a.rn dic rLt i l i
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ser inS ccn bepaalde lernr i jn wordt
gesteld en dat de Raad al leen reageerr
indien hi j  d i t  nodig acht lndien niel
blnnen dle termi jn cen reacl ie van de
I laad is on{vangen. mag er van ui tge
gaan worden dnt er geen aanleiding is
een speci f iek (negat i€0 advies ui1 tc

brengen en kan de voorbereiding van
het MSP-aanwi jz ingsbeslui t  worden

afgerond.

Artikelsgclvijzc luelichting

Arlikelen 2 en 3
l)e per iode vo6r 1850 is onderrverp
geweest van een onrvangr i jk  onder
zoek, inventar isal ie.  select ie en regis-
t rat ic van te beschermen monumen
ren. Ook lvai  betref t  de per iode

I850-1940 is di1 het geval .  r l thans
voorzover he1 betref t  de gebieden

lvaar het l l rSP en de MRP zi jn afge-
rond. Di l  betekent dal  in deze geval

len de beschermingswaardige nonu-
menten bekend zi jn eD ook
daadwerkelijk zijn geregistrecrd. Voor
deze cat€gor ie monunrcnten geldt  dnn
ook dat in beginsel  een vorzoek lot
aanwi jz ing zal  worden afgewezen.

Met hel  n ieuwe beleid wordt

beoogd de stroon kansloze verzoeken
in te darnnrcn. L)cze \ ,orzoeken lcSgen
thans cen oncvcnredig beslag op de
beschikbare enskracht bi . j  de ovcr-
hcid.  Omdal di l  deel  van hol  bcstand
ran bouwkunsl  in Neder land vol
doende bekend is e van r i . ikswege
voldocnde beschcrnr ing genic i  is  dezc
regel  ook tc bi l l i ikcn.  Een ui tzondc
r ing rv i l  ik  nraken voor monumcntcn
die onr een aair ta l  redencr)  in her vcl
leden niet  dc s latus van beschernrd
nronunrcnl  hcbben !efwor\ /en

' I 'cn ocrste k i ln het gaalr  L '  t  InonLr-
rrrenlcn dic nog nic{  cerder Tj l r r

beoordeeld (art ikel  2,  twcedc l i (1.
onder.r) .  Daarbi j  kao gedacht wor-
den an nroDumenten dic 0vcr hct
hoofd z i jn gczien. l retz i i  door hun
vcrscholen l igging (bi jvoorbeeld cen
l igging ver vrn do operbare weg),
hctz i j  r loor ( le wi jzc \ 'un invcnlar isc,
ren van desr i jds.

ln ( ie lwce( lc pl  ats kan hct  r l rorro

rursnten belrel len die !vel isw af  ccfdcr
l )coorr lecld r i jn en in dal  vcrbrn( l  n ic l
/ l ln nunSc$,czcn. mi l i r r  len i tanztc
\vaaf! i r r l  r l icuwc lc i len o{ vcr i rndcf( lc

onrsi  r )d ighcdcn / iJn gcblc l ,en ol)
grorrd \v i rxf \ i rn i r I ln\ ! i lz ior l  thIn!  !v( : l
\ \ 'cnsel i jk  is  ( i r f t i l (c l ,  (wcc( lc i r ( i ,

on( lcr  h)  l l ierhi i  l i r I  qc( l i rc i l |  sr)r( l r r r

lan ocr huoort l r : l in, . r  of  xndcfe r tspcc

(en dan voorheen. zoals op inter ieur-

elementen. ofaan ee beoordel ing op
grond van cr i ler ia op basis van nieu-
we wetenschappel i jke inzicbten of
acc€nten. Een ander geval  waar in

sprake is van nieuwe fei ten of  veran-

derde omstandigheden doet z ich voor

indien, bij een eerdere beoordeling,

belangen gelegen bui ten de monu-

nrentenzorg zwaarder hebben gewo-
gen dan de monumentale belangen,
terwi j l  d ie exteme belargen €r inmid-
dels niet  meer to€ zouden le iden om
van aanwi jz ing af  te z ien.  In di t  ver-
band kan als voorbeeld worden
genoemd een nonument ten aanzien
\vaarvan in het ver leden een concr€e(
nieuwbouwplan heeft  beslaan en
!vaarbi j  levens de vraag speelde of  het
monulnen( zou rroelen rvorden aan-

8elvezen. Verder was dest iJds bekend
dal  het nieuwbouwplt ln niet  door zou
kunnen gaan, indien hel  monument

als b€schermd monumenl zou worden
aangervezen. Na afrveging van belan-
gen werd hel  n iet  redel i jk  geacht to l
aanwi jz ing over te gaan. Inmiddels

bl i jk l  dat  het nieuwbouvr 'p lan niet  ten
r i i lvoer is gebracht en ook niet  zal
wordcn gebrachl .  Dat betekenl  dat er
sprake is van een nicuw fei t  of  veran,
derde omstandigheid cn dat de moge-
l i jkheid onlstaal  he!  n lonunlenl  nu
lvel  arn te wi jzen.

Tcn dede kan het gaaD or l r  n lonu-
nrentcn die cen onderdeel  !ormen van
een complex dat voor het overrge al
hclemaal of  voor ccn aantal  onderde-
lcrr  rs aangcwczen als beschernld
nronurncnt (artrkel  2,  t$ ' { jede l id.
ondcr c) .  Ook ecn dergcl i jk  ordcrdeel
/a l .  over igens nct  a ls in al le andere

Scvr l le ,  s lechls kurrren !vorden aan-
gcrvczen als bescherntd utonunterr t ,
r r ld icn hct  ! t ln algemeeu bclang is
rvegens zi jn schoonhcid,  z i . j r r  bclekenis
voor dc rvelenschap of  z i jn cul tuur
his lor ische !vaardc.

Aanvragen tot  bescherning van
nict  ccrdcr geselecteerde vooroor logse
nrontrmerl len vuD dc oudere en jonge-

fc [ rouwkunst zul lcn ovcr(uigend
rnoelcn worden ge ol ivecrd,  rv i l len
zi l  kans van slagen hebben. Di1 be(e-
i rcn( dal  vnkkundigc i r fgurnenten op

Sroud van nicu\ \ ,  \ ,cr \ !or l i :n kcnnis
(door rr icurr ,  \ \ 'c lenschappcl i ik  ondcr-
zool(  o l  in lef icur-rnspccl ie)  l  oetcn
Nordon o!er gelegd. { l ie ononrslolel i tk
hct  r r r t ionl l l l  l )c l r I ! t  r i rntorcn ! ln
( icze r l rc l  cclr ler  rcsclectccRlc nto U

Door de ui tkomsl van hel  MIP en

het fc i t  dat  het MSP zi . in vol tooi ing

nadert ,  mag worden verondersteld

dat er thans voldoende kennis en

inzicht  bestaat over de kwal i te i len
van de monumenten ui t  de p€r iode

van 1850 tot  1940. Het is op grond

hiervan dat er voor gekozen wordt

om voor d€ze groep van monumenten

de huidige voorwaardc ie laten val len

dat sprake moel z i jn van een'evidenl '
r i jksbelang voor bescherming.

Daarvoor in de plaats wordt  gesteld

dat tot  bescherming kan worden

besloten als het monumenl in het

kader van het MSP en de MRP op

de CIL is geplaatst  en het derhatve

aannemel i jk  is  dat hel  monument,  na
toetsing door de minister aan de cr i
ter ia in de circulaire van I  lu l i  1994,

kenmerk DGCZ/DBC-U-941999, zal
worden aangewczen nls beschermd

monument.  Hierbi j  wordt  echtcr

opgemerkt  dat plaats iDg op de CIL
niet  in al le geval len ook tot  aanwi j -
z ing le idt ,  b i jvoorbeeld indidn een
'monument niet  aan Scnoemde cr i (er ia
voldoet.

Ook de to{ nu loe bestaande voor-

waarde dat er eeo 'bedreiging'  noet
zi jn van het monunrenl  zal  ru inrer
worden geinterprctecrd dan to( dus
ver is gebeurd,  om nreer recht te kun-
nen doen aan het vei l igslel len van

monumentale waarden. Tot nu 10e

werd aangenomen dal  d ie s i luat ie

zich voordeed als het monunenl con-

crecl  in z i jn \ ,oo bestaan werd
bedreigd. Dat werd f langenomen r ls
er ecn bevoegdhcid bestond onr hct
monumenl te s lop€n en er ook aan
wi jz ingen waren dat van r l ie bevoegd-
heid gcbruik zou worden genlarkt .

I )e strenBe voorwaarde dat er ecn
'bedreigir lg 'moel z i jn,  kan voor
monumenleD waarvan mol een grole
rnale vf ln zekerheid nag wordeD aaD
genomen d:r t  ze worden aang€wezen
als een beschermd monument,  het
probleem oplevcren dat zc r iet  d i recl
r l  kunnen worden i r rngewezen. al leen
orndat nier wordt  voldnan rn dic
! ,oor$naIde. lJaaronr is er voor geko-

zcn onr bedreiging voof ( ieze nronu-
rnenlcn r i in tc nenren als ( ] f  ecr gfole

onzckerherd bcstaat over het voortbe-
sla n vnn hct  nronul t rcDt.  I ) le on/e
l icr 'heid l ian z ich loofdoon indren !ol
(Lurn wor( l l  r rn ( le r icht l i jncn jn dc
l)o!engenoenrde ci fcUlairc ! i r r  I  iu l i
1994 cn bo vendicn:

hi j  o l  krachtcns dc \ \ rorr i r )g\ !ct  r i f I
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aanvraag is ingediend onr hel  nroDu-

ment te wi jz igen of  {e s lopen,
plannen in ontwikkel ing z i jn waar-

bi j  u i t  de omslandigheden kan wor-

den afBeleid dat die plannen indi€n

ui lgevoerd hel  voortbestaan van het

monumenl in ge!dar zouden brengen,

ol '

door het monument niet  lerstond

aan te wi jzen een concreet plan tot

instandhouding van het monunrent

niet  of  n iet  d i recl  zal  rvord€n ui tge-

voerd,

Door in de ju is l  genoemde dr ie

si tual ies een bedreiging aan te nemen

acht ik het mogel i jk  op een adequatc

manier vorm te gevcn aan de bescher-

ming van monumenlen- Deze nuance

r ing van de ui l leg van het begr ip

'bedreiging'  is  goed te begr i jpen op
grond van het systeem v,rn dc

Monumentenwet 1988. De !ve( s(el1

namel i jk  he( behoud vrn dc monu

mentale waarde voorop en l rat  in het

kader van het vcrgu ningenslels(r l  dc

rnogel i jkheid open te beoordel€n in

hoeverre aan de belangen vatr  een

verzocker tcgemoet kan worden gcko-

men. Dat zal  van gcval  to l  geval  wor

d€n beoordeeld.

l l ier  z i j  nog opgenrerkt  d| t  br jvoor
beeld niet  1o1 hel  h ierboven bedoelde

begr ip bedreiBing van een monument

worden gcrekend: achterslal l ig onder-

houd van het moDulnent en vandal is.

A ikel  5

Zoals al  l r rngcgelcn in he1 algemccn

deel  vnn dc loel ichtrDB is v ln dc
per iode die bctrckking hccf i  op ( lc

rvederopbouw nog orrvoldoende ken-

r is on over l icht  l rnwezi ! t  oIn ccrr  vcr

i r r t !voordc regrslralrc !  rn monun)en

ten tc la lcn plnatsVindcn. I : ivcntuele

aanvragen ror aa wuzl l lg ars

beschermd monunrcnt zul len dan ook

in beginsel  n iet  kunncn $,or( ien tocgc-

rvezen. Er bestaat al leen dan fedeD

om van di(  terughoudende rranwi j -

z ingsbeleid . r f  te wi iken cn tot  aanrvi j .

z ing als beschermd nronr lnent ovcr l { . i

gaan. indien c€n f i ronurDcnt cen

bcschcrmiDgs!vxardig monunlerr t  is  en

cr cen grotc of lzckcrheid beslaat over

he( \ 'oor{bcst l i lD ! i t r r  hct  lnonu er l i .

Die onzekerheid kan zich loordoor l

in ( lczel fde gevir l len als bodocld i r r

nr l ikel  4.  t t loedc l i r l .  ondcr r t ,  l t  n l  c.

Voor ccr loel ichl in! l  ( ' I  dcTc Fe!r l l ( :n
!vordt  !cf \ \ ,czcn nirur ( l r  locl i (h l r r r l r

op nl l i l (c l  -1.

BiJ de vaslstel l ing ofsprakc is van

een te beschermcn monument als

hicrbedoeld geldt  a ls cr i ter ium dat het

monumenl in de per iode van 1940 tot

I965 vanui l  een oogpunt van de

g€schiedenis in de twint igste eeuw

kan worden aangemerkt  a ls een

nat ionaal  of  int€rnat ionaal  crkend

kenmerkend monument va|r  de

Nederlandse archi tectuur,  steden-

bouw, landinr icht ing of  ru imtegebon-

den kunst.  Al leen topmonumenten

komen, anders gezegd, voor aanwi j -

zing in aanmerking. De desbetreffen-

de objecten, complexen, structuren of

gebieden moeten een onmisbare' i jk-

waarde'h€bben ten opzichte van het

ov€r ige bouwbestand: z i j  moeten

toonaangevend zi jn voor de belang-

r i jks le stromingen in dc archi tectuur,

stedenbouw, landinr icht ing of  ru imte

gebonden kunsl .  Tot de hierbedoelde

monumenten behoren in iedet Seval
dic monumenten die reeds ccn nat io-

nrt l l  o l -  inrernat ionaal  erkende posi l ie

in de vakl i teratuur hebben verwor-

Verzoekcn tot  aanrvi jz ing van een

tnonumenl als beschermd monumenl

worden verder in dezel fde geval len

irgewi l l igd als nangegeven in r  ikel

4,  t \ r 'eede l id,  onder a,  b ol-c.  Ook

ten aanzien van monumenlen ui t  de

pcr iodc vaD de wederopbouw zou een

cis dat ceD rnonument op ecn verder-

gairnde nrnnicr  moet worden bcdreigd

dan in ar l ikc l  4,  tweede l id,  onder a,

b ol  c.  aangegeven, niet  doelmat iS ol '

doel t ref fend zi . in.

D( Staat. \scLt ! ta i ,  r . tn (ht t l r t  wi is,
( \ t I t  r  cn W?t ' t$<: lnppcn.
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gelegenheid biedl nieuw kaders le ont'
wikkelen voor loekomstige monumen-
lenselecde. omdat voor de ontwikkeling
van dal nieuwe beleid meer tijd nodig is
drn toen werd voorzien, is bel noodzake-
lijk bet aange scherpte aanwijzingsbeleid
van de Tijde[jke beleidsregel aanwij-
zing beschermde monumenten nog eni-
ge tijd te laten voortduren. Daartoe dient
de onderbavige beleidsregel.

2. Heijki,rS en octualisei"g \en hel
selectiebeleid
De Raad voor Culourhcen in zijn voor'
advies 'Cultuur, meer dan ooil' (april
2003) arngegeven dat de omvangrijke
en krachtige nrimte[jke rran sformatie
van Nederland en de loenemende maal
scbappelijke bcboene om ook nieuwe
caregoricdn crfgoed (stedenbouwkundig.
landschappelijk, mobiel, industrieel,

' funerairen dergelijke) te beschermen,
een Seactualiseerde en ontwikkelingsge
ricbte vjsie op de b€scberming van bet
nationaal culturecl erfgoed vereisen.

Inmiddels heefl de Raad in april en
seplember 2005 in twee delen geadvi-
seerd overerfgocdselectiebeleidi'Het
teko( van bet teveel, over de rijksvcr-
antwoordelijkheid voor cultureel erf-
goed'. Het eeNte deel betrefi erfgoedse
lectiebeieid in algemene zin, in bet
lweede deel wordl per seclor, waajondcr
monumenten en archeologie. bet vige-
rendc selectiebeleid bezien. De Raad
onderschrijft mijn opvaning dal herjj,
king cn actuaUsering van bel crfgoedse
lectiebelejd nodig zijn. Mel name ten
aanzien van monumenten is bet Rards,
advies inBrijpend. De Raad adviseen
niel alleen (o1 herijking van de sarncn,
slelUnB van het nlonumentenbestand, hji
acht mede als uitvloeisel van hcrijking
cen fundamenlele heroverwcging van
hct nronumentenbeleid noodzakelijk.
Anders gez-egdr de Raad adl/iseert tol
hedjkjng van besland en bcslel. Cele( op
dit verslRkkende advies van de Raad is
meer lijd nodis voor een alge\r'ogen
bcleidsvisie. It hen van plan hiemver de
medeoverheden en overigc pfiners in
dc moDumentenzorg ruimscbools le con
suheren. Voons word( in elk geval
nader onderzock verrichl nasr de actucle
kwalileit van Ilcl nronumenlenbestand.
De komende periode wordt ook beflur
onr de invenlansalie van de archilectuur
cn stedenbouw uit de wederopbouwperi-
od.- (I940- 1965) aftc ronden cn gereed
(c nla.Iicn voor selectie.

Zotls ik in niin bricfa:rn dc Tweede
Kamcr van 7 ollobcr 2005 ffK 2005-
2006. 29 3l  J.  nr .  I8)hebnredegcdccld.
r{recf  ik  n l lnr  n icuq. sclect ieheleid

Tijdelijke treleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006

Beleidsregel van de Staatssecretaris vo
OMeNijs, CuIuur en Wetenschap, va
ll december 2005, nr. W.f22005/57236
(8180), betrenende de bevoegdheid tol
hel aanwijzen von onroerende morlunen-
let ols beschennd onutnent, bedoeld
ir artikzl 3 van de Mo\utnentenwel
1 988 (Tijdelijke beleid sreeel odt|4ijziig
b e sche ntde n onume Ne n 2006 )

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
luuren Welenschap,
Gelet op a.tikel4:81 van de Algemene
wel bestuumrecbt en a(ikel 3 van de
Monumenlenwel 1988;

Bcslui t :

Deze beleidsregel heefi betrEkking op
de wijze waarop de Minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenscbap gebruik
maakl van de bevoegdheid lot bet aan-
wijzen valr onroerende monumen@n a.ls
bcschermd monument, bedoeld in arli
kel 3 van de Monumentenwel i988.

Att ikel  2
De minisler wi.jst gecn monumenlen &1n
als bedoeld in artikel I, onder b. sub I .
van de Monumenlenwet 1988 die z-ijn
vcnaardi8d v66r 1940.

De minister wijsl geen monun)enten aan
als bedoeld in anikel I, onder b, sub I .
van de MonuDlentenwel 1988. dic ,in
vervarrdigd na 1940, renzij:
a. hel monumenl vanwege zijn scboon
ireid. belckcnis voor de wetcnschap of
cultuurhislorische waade kan \r'orden
aangemcrll als een nationaal ofinlcma
tionaal eakend kenmerkend monumcnt
van de Nederlandse architectuur. steden
bou w, landin richl inS of ruimtegebonden

b. zich de omstandigbeid \.oofdoL1 dal
l ' .  b i j  of  krachlens dc Woningwct ccn
i].1nvrang is ingediend om hel ntonunlcnl
le $i j rgen of  le s lopen.
?' .  p lannen in onlwik l ie l ing z i jn djc f , i i
uitvoedng hel voodbestaan van bet
monumentrn Bev:L1r zouden brEngcn, of
3". door het niet terslond &lnwijzen ecn
concrect plan lo1 instandhouding van hcl
n)onumcn( niel of niet dirccl zal worden
uitgevoerd.

lle nrinist.r wijs( gccn n)oDun)cntcn iu l
.rls bcdoeld in liiiel i. onder b. sub 2.
van de Monunrenlenwe( I988. renzi l :
a. het nronument vanwege tjn schoon
hrjd. hct.'kcnis voor dc wetenschap ol

cultuurhistoriscbc waarde kan worden
aingemerltr als een nationaal of intema-
lionaal edrcnd monumenlen er plannen
in onrwi}}eling zijn die bij uirvoering
bet voonbestesn van bet monument in
gevaar zouden bEngen, of
b. hel projecl Aclualisering Monumen-
ten Registerduuraam van de fujks,
dienst voor ber Oudheidf,:undig Bodem-
ondezoek noort?rakt tot wijziging van
een reeds genonen b€slissing lot aanwij-
ang.

Atlikel 5
De a(ikelen 2, 3 en 4 zijn njel van toe,
passing op een monument, ten aarzien
waarvai v66r 23juli 2004:
a. de aanwijzingsproccdure is gesen. of
b. door ofna.rnens de minisrer bij
belanghebbenden dan wel provincie of
Semcente her gerechtvaardi gde veflrou-
wcn is gewek, dat be( zal worden
aangewezen.

Att ik l  6
Deze bcleidsregel treedt in werking mel
ingang van I j:uutui 2006 cn vcrvalt
met jngang van I  ju l i  2007.

Deze beleidsregel wordt aangebarld als:
Tijdelike beleidsregel aanwijzing
beschennde monumenten 2006.

Deze beleidsrEgel zal m€( de toelichting
in dc Slarlscoriranl worden geplaatst.

De Slaatssecrctois \'a Ondervtijs,
Cultuur en Wctcns.hap,
M.C. t,en dE, laotr.

' loel icht ing

l ln le id i t rg
ln de beleidsboef Meer dan de sotn
{Kanrerstukken II 2003-200,1, 29 3 t 4.
nr. I ) heb ik il1ng,)gcvcn, dat ik rn hel
lnder van de onrwitlieUng van nieulv
bclejd op hel lcrrein van selectie cn
b.l)ccr van cufturecl erfgoed (jjdelijk
.xtfa sehctief zal omgaan mel de a.,ln.
rvUzing als beschermd monument van
gebouwde eo archeologische nonumen
{en. Naar aanleidinS da-arvan bcb ik in
de I ijdelijke beleidsregel aanwijzing
Lreschermde monumenlen (Stcrt. van
2l  iuU 2004, nr.  I37) bepaald dal  (or  l
iaruari m06 slecbts bij hoge uitzondc.
ring, onder meerals hel g&1t om
bcdreigde lopmonumenten. Dtonulrlen-
lcn ,.,ullen q,ordcn aangewezen nls
heschennd monunrenl. ln dc (oelcbring
bij de l iidclijkc beleidsrcgcl hcb ik san
gcgcvcn dal dic heleidsrcgel mjj d.
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medio 2007. De geldigheidsduur van de
ondeftavigc beleidsregel is daarop afge-
st€md. Indien v6dr dar ttdsrip rE€ds
duidelijk zal zijn hoe bet nieuwe aan\rij-
zingsbeleid dan wel bepaalde onderde-
len daarvan moet(en) komen te lujden,
zal de onderbavige beleidsregel nog
v66r I juli 2007 worden aangepast of
worden vervangen door een nieuwe
beleidsregel.

3. Aonwijingsbeleid tot nu toe
A(ikel 3. ecrste Lid. vall de Monumen-
lenwet 1988 bevat de bevoe8dbeid
momrmenlen aan (€ wijzen als
bescbermd monument. Aanwijzing als
bescbermd monumenr gebeun op inilia-
def van de minister (uit eigen beweging)
of op verzoek van een belanghebbende-
Het aanwijzingsbeleid op basis van ani-
kel 3 van de Monumentenwet 1988
wordl al sinds 2000 gekenmerkt door
een gmrc rcmgboudendheid op h€t punr
van aanwtzingen van gebouwde monu-
menlen op verzrek van belangbebben-
den. De aandacbl kon aldus vooral
worden gericbt op de realisering vall gro,
G inventarisatie- en registralieprojeclen
op het tenein van de gebouwde monu-
mentenzorg, voor deze categorie aan
wijzingen was bet beleid neerg€legd in
de Beleidsrcgels aanwijzing beschermde
monumenlen op verzoek (slcn. van
24 februari 2000. nr. 39).

De Tijdelijkc beleidsregel aanwjjzing
beschermde monumenlen betckende met
ingaig van 23 iuli 2004 een verdert aatr-
sctrerping var bet destijds bestaande
beleid. Deze aanscherping wordt in de
onderhavige beleidsregel ongewijzigd
voongez€t en lroudt het volgende in:
I. het restrictieve aan wijzi ngsbeleid
betreft ook de bevoegdheid van de minis-
lcf monumenten tunblsbalve (ujt eigen
beweging) aan te wijzen. De minister
neeml dus zelJ v.ijwel geen nieuwc ini,
tjaLieven nreerom objecten aan te \r,ij

2. hel restricljeve aanwijeingsbeleid
betreft ook de aanwijzing van archeolo
gische monumenten, E6n en anderhe€fl
lot g€volg gehad, dal vanaI23 jull2OO4
(de darunr var inwerf,ingtreding van de
Tijdeliike beleidsregel aanwijzin g
Inonumenten) slecbts bij hoge uitzonde-
ring monumenten worden aangewezan
als beschermd monument, nameUjk:
l. indien het gaat om cen lopmonumenl.
waarvan het voortbestaar wordt bedreigd,
b. indien het e€n noodakelijke wiizi-
ging betreft van een reeds genomen
beslissing tol asnwijzing v:rn een archeo.
logscb nonumenl in het kader van hel
project Actualisering MonuDrenlen
Register (AMR pojecr). Drer name jn
hcl declproiecl VcrduurzaninB Actualj.
se.ing Mon0mentcnrDgister. of
c.  indien er v66r 23 iu l i  2004 bi j  helanS
hebberdc(n), provjnoies of genleeuren
gerechlvrardigd \r.:(rouwen is opgewekl
da1 tot beschemting zou \{ordcn ovcree-
8ajn.

Verder worden aanvragen die al voor de
inwerkingtreding van de Tiilelijke
beleidsregel aanwijzing monumenten in
behandeling zijn Senomen vanuit een
oogpu nt van recbtszekerbeid afgeban-
deld conform bet beleid dal voor die
inwerkingtreding gold (zie bjema onder
6).

4. Bescherming van bedreiqd.e topmo-

De uitzondering voor bedreigde topmo-
numenrcn heb ik in de beleidsregel
vast8el€gd in artikel3 (gebouwdc
monumenten van na 1940) en adkel4
larcheologsche monu menten).

Ho€wel de uilzondering in de beleids-
regel erplici€t alleen is opgenomen voor
gebouwde monumenten vai na 1940,
b€tekent dit et dal aanwijzing van een
bedrei8d lopmonument van v66r 1940 is
uitgesloten. Het l(araltrer van een
beleidsregel implicee( de mogelijkheid
om in uitzonderlijke gevallen daarvar sf
le wijk€n. Ik ga ewan uil dar her in de
periode v66r 1940 uitsluitend om djl
soon uilzonderlijke gevallen zal garn.
Gelet op het feit dar deze periode leeds
onderwerp is ge\ree$ van omvangrijk
onderzoek, inventarisalie, selectie en
regislmtie, mag worden ,ulngenomen dat
er nauwelijk of ge€n topmonumenten
uit die periode zijn die niet reeds zijn
bescbermd. De kars dal ik van deze
bcleidsregel moel afwijken, acht ik daar-
om uitersl gering. Voor de periode
1850'19.10 noem ik de volgende opeen-
volgende projeclcn: her Monumenlen
lnvcntarisatie-Projecr (MIP). het Monu-
menten Selectie Prcject (MSP) en de
Monumenten Registratie Procedure
(MRP). In l987stante h.r MIP. Doel
daarvan was de zogenaamde jongerE
bouwl:unst cn stedenbouw in Nederland
op syslematische wijze te inventarjseien
en Ie documen(eren. Het MSP was cr
vervolgens op gericht om uit het torale
MIP hestand diejongere monumenlen
cn gezichlen te kiez€n die voor rijksbe-
scberming in aarmerking zouden
komen. De MRP vomde de formele
afronding van de bescherming van de
bouwk:unst en stedenbouw uir die perio-
dc.

Voor gebouwde monumenten uit de
periodc van na 1940 is de kans dat zich
cen bedreigd topmonument voordoel dat
nog gcen bescberming genict relarief
grcler. aangezlen hel monumenlenbe,
slard uit dic periode nog niel voor
bescherming is geinventadseerd cn gese-
lecteerd.

Voor de archeologische monumenten
geldt  evencens expUciel  een algemene
u ilzonderin gsmogelijkbeid voor bedreig-
de topmonunlenten. Een onderscheid in
pcriodc is hicrbii nict rclcvant.

Bcschcrming is dus op zijn plaats.
indien hct nlonunrent bedreigd $rcrdt en
vanweSe z-ijn scltoonlrcid, belekenis
voof de wetenschap of cultuurhistori-
sche waarde k.ln worden aangenrerkt als

een nalionaa.l of inlemationaal erkend
kenmerkeod monumen( vai de Neder-
Iandse architectuu r, stedenbouw, landin-
richtinS of dimtegebonden kunst. De
desbetreffeDde objecten, complexen,
structurcn of gebieden moeten een
onmisbarc 'ijkwaarde' bebben ten
opzichte van het overige bouwbe$and:
zrl m@ten toonaangevend zijn voor de
belangrijkste stmmingen in de arctrttec
tuur, stedenbouw, Iandinrichting of
ruimtegebonden kunsr. Tol de bjer
bcdoelde monumenten b€hoaen in ieder
geval die monumenten die rEeds een
nationaal oi intemationaal erkende posj-
tie in de valliteratuur bebtren verwor-
ven, Voor arcbeologische monumenten
Saal bet om monumenlen dje vanwege
hun schoonbeid, ttetekenis voor de
wetenscbap of cu ltuurhistoriscbe waarde
kunnen worden aangemerk als een nati-
onaal of intemationaal erkend.archeolo-
gsch monum€nt.

Van bedreiging is spmke wanne€r er
een Srole onzekerheid beslEat over het
voortbeslaan van het monument. Die
onz€kerheid do€r zicb voor - bij
gebouwde monllmenten - indien bij of
'kracblens de Woningwel een aanvftBg
is ingediend om bet (lop)monumenl te
wijzigen ofte slopen ofdoor bet nie(
lerstond aanwtzen als bcschemd
monumenteen concrc€t plan tot jnstand-
bouding van her monument niet of niet
direct zal worden uitgevocrd dan wcl -
bij zowel gebouwde als archeologische
mooumenten - indien er plannen in ont-
wikkeling ?ijn die bi uilvoering her
voortbestaan valr het monumenl in
gevaar zouden brengen. Hi€r zij nog
opgemerkt da! bijvoorbeeld niet lot her
hierboven bcdoelde begrip bedr€iging
van een monumcnl worden gerek€nd:
aclrterslallig onderboud van een monu
nrent cn vandalisme-

De aanw ijzingsprocedu re op grond
van de Monuhenlenwet t988 impltceed
advisering door provincie of gemeente
en door de Raad voor Cultuur. De Raad
kar in zijn advies aangeven of bjj van
mening is dsl er sp6ke is van 6dn van
de ujtzonderingsgrcnden op basis wuur-
van iX tot aanwijzing zou moeten over-
gaan. Ik venrouw vooral op de desLun-
djgtreid van de Raad voor Cultuur waar
hel gaal om de beoordeling oferspmke
ls van een topmonument. Dat geldt
nadruktelijk ook voor rnogelijke lopmo-
numenfen uit de periode van v66r 1940.

5. Beschenfutg h yerba dnetdeAct!0
liieting Motuu even R e g ister \,oor
archeolo tie (A M R -p rcject )
Een andere uitzondering op bet resrric
tieve aanwijzingsbeleid geldt allecn
voor de arcbeologiscbe monumenten en
I'elren noodzakelijke wijzigingen van
rceds getrontcn besUssingen tol aanwii,
an8 in hel krder van de hcr AMR
projec(. Dit onderdeel vm hel AMR-
pmJect is gcnaanld Vcrduurzahing
Aclualisering MonutDenrenregisler. H.t

Uit: Staatscoutant 22.lecentbcr 2005, .249 / paq.33



I

I

ga4 hier ujtdrukkelijk om een actualise'
ring van het bestand en niel om cen
berwaardering. Uit deze actualiseri n g
kan blijken &r bescbermde monumen-
len onjuisl zijn ingeschfeven in bet
register. Ook kan in bepaalde gevallen
blijken dat bet monument niet meer
bestaai of groter of kleiner is dan aen-
vankelijk was aanSenomen- Dat kan tol
gevolg bebben dal monumenten worden
af8€voerd van het register, dar hel
beschermde rcrrein kleiner wordt
gernaakt (gedeeltelijk afvoeren), of da1
hel beschermde lefiein wordt uitgebrcid
(bijbeschermen). Ook bij de gebouwde
monumenten is de uilvoerinS var het
AMR-proFcl beSonnen. maa.r uit de
actualisering volgen voor de duur va.n
deze beleidsregel nog geen aanwijzings-
procedur€s,

6. Overyatrgsrechl
Uit recbtszekerheidsoogpunt is her nood-
zakelijk dal in bepaalde gevallen aanuij
zing mogelijk bljn. Dil geldt voor
gevalen die v66r 23juli 2004 in proce
dur€ zijn gebracbt op grond va, anikel 3
van de Monumentenwet 1988. Voor
deze uiEonderingsgevallen gelden de
artikelen 2. 3 en 4 van de beleidsregel
dus niet. De alhand€ling van deze geval
len gescbiedt conform het 'oude'beleid,
dat wil zeggen bet beleid van v66r
23 juli 2004, waaivan de inmiddels inge-
trokken BeleidsrEgels a3nwijzing
beschermde monumenten op verzoek
cen bc langrijk elemenl vonnt.

De procedure is gegan op bet momen(
dar advies aajr de raad var de gemecnte
en/of aan gedeputeerde stat€n is
gevraa8d en mededeling van die advies-
aanvraag is gedaan als bedoeld in aflikel
3. derde lid. van de Monumentenwet
1988. De proc€durE is deftalve nog niet
gestan, indien op Brond van anikel4:5
var de Algemene wel besluursrccbt
nadere ihformalie is opgevraagd (of
moet wotden opgevraagd) of dal opge-
vrdrgde informatie na ontvangsl alsnog
onvoldoende is gebleken.

Ook gevalen waarin gerechtvaardiBd
vertrouwen rs geweK omtrEnt voorge-
nomen bescberminS, worden afgeban-
deld volgens bet 'oude' beleid. Bij de
gebouwde monumenlen gaal bet om een
aa.nlrl specifieke gevallen die betr€k-
ldng hebben op de bouwkunst uit de
periode 1850 1940. Dar wil ze8gen die
monumenten Drnnen een gemeente waar
iret MSP riet kon worden afgercnd v66r
2003 vanwcge bestuu rlijk complexiteit
of vanwege capacit eitsSebrek tijdens dc
MRP. Darrna.ast betreft bel de afronding
van de MsP'selectie in cnkele gemeen-
len- Het MSPis een van rijkswege
geiLnitieerd project, gebaseerd op bestuur-
lijke afspraken die per provincie en met
de vier grote gemeenten zijn vastSclegd
met resultaalafspraken. In die gevallen
is gcrccb tvaardigd venrouwen geweltr
omtrenl aanwijzing van de geselecteerde
monumenten. Ook zal ik in het Scval
van de afmnding vafl de zogenoemde

'V e rfijningsoperarie hisloriscbe buiten-
plaatsen' in afwijking van mijn nieuwe
beleid monumenten kunnen aanwijzen
als bescbermd monument. Reeds in
I 994 heefi mijn ambtsvoorgaii8er Hedy
d'Ancona opdracht gegeven aan de
fujksdienst voor de Monumentenzo8
om per provincie een aanral historiscbe
buitenplaalsen in procedure te bengen
om bescherming of uilbreidinS van
bescherming op grcnd v8n de Monumen-
tenwet 1988 te bewerkstelligen. In bet
kader van deze verlijningsoperatie is
gerecbtvaardiSd vertrouwen gewekt bjj
de direct belanghebbenden, bestuu dijke
parlners en parliculjer initiatief omrrenr
de aanwijzing tot bescherrnd monument,
Wal de archeologische monumenten
betreft gaat ber om gevallen waarbij er
sprake is van een lang voonraject, gedu
rende welke op bet betreffende tedein
onderzoek beefl plaatsgevonden, of om
tcneinen waar in het verleden belangrij-
ke archeologiscbe vondsten zijn gedaan.
Naar aanleiding van het onderzoek ofde
eerdere vondsten zijn met de lerreineige-
naren en de betrokken Seme€nten of
pmvincies afspraken gemaak of toezeg,
gingen gedaan over aanwijzing. ln di€

, gevallcn is er sprate van gerechtvsa!-
digd gewekl vertrouweD omtr€nt voor-
genomen bescberming,

De Stoatssecretais vatr Onderyijs,
Culluur enWelet$chap,
M.C. vah det laan.
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