Naarden, 8 januari 2013
Aan de leden van de commissie van Wonen en Rijksdienst en van de commissie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen in de Tweede Kamer.
CC aan de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de Eerste Kamer.
Geachte …
Onderwerp: Het voornemen van het Kabinet om alle monumenten in Rijksbezit die voor het Rijk geen
huisvestingsfunctie hebben, te vervreemden zoals gesteld in de brief van de minister van Wonen en
Rijksdienst, Stef Blok, d.d. 21 december 2012, Kamerstuk nr. 31490-103
Wij zijn van mening dat onze nationale overheid de verantwoordelijkheid voor het geheel van de
betreffende monumenten die thans in haar bezit zijn, als eigenaresse moet behouden. De meeste
van deze monumenten vormen een onlosmakelijk en uiterst belangrijk onderdeel van de
Nederlandse identiteit en van onze vaderlandse geschiedenis. De mening dat de monumenten altijd
voldoende beschermd zijn door de monumentenwet, ongeacht wie de eigenaar is, is onjuist; die wet
kent geen onderhoudsplicht voor eigenaren van monumenten.
Wij hebben vernomen dat het Kabinet zich misschien beroept op zijn bevoegdheid om vastgoed af
te stoten, zonder daarbij het oordeel van de Tweede Kamer nodig te hebben. Voorbeelden hiervan
bevinden zich in de gemeenten Teylingen en Santpoort, waar blijkbaar door het Rijk aan de
gemeente monumenten uit het Rijksbezit ter overname zullen worden aangeboden. Het gaat ons
niet om deze monumenten, maar om de procedure die de schijn wekt dat onze
volksvertegenwoordigers voor voldongen feiten worden gesteld.
In elk geval vinden wij deze collectie van nationale monumenten te belangrijk om daarmede - in haar
geheel of in delen - iets te doen, wat dat ook moge zijn, zonder dat eerst de Tweede Kamer er
uitvoerig, concreet en financieel over wordt geïnformeerd, op een zodanige wijze dat de Tweede
Kamer zich daar een gefundeerd oordeel over kan vormen en dat oordeel kan uitspreken vóórdat de
Tweede Kamer voor voldongen feiten wordt gesteld.
In de uitgebreide brief van minister Blok staan vele vaagheden. Een belangrijk onderdeel van de brief
staat onder de tussenkop “Nationale monumentenorganisatie” . De minister noemt die organisatie
niet bij de naam, maar het is duidelijk dat daarmede de organisatie wordt bedoeld die zich gaat
tooien met de naam Nationale Alliantie Monumenten, afgekort NAM. De deelnemers daaraan zijn
BOEi B.V. (industrieel erfgoed) , de stichting Geldersche Kastelen, de Vereniging Hendrick de Keyser
en enige kleine maatschappijen voor Stadsherstel. De belangrijkste van de Stadsherstelmaatschappijen, de Amsterdamse, wil zich er uitdrukkelijk niet bij aansluiten. Ziet die het financiële
debacle hangen?
Wij zijn van mening dat wanneer de monumenten in Rijksbezit worden afgestoten op de wijze die de
minister voor ogen staat, dit monumentenbezit versnipperd zal raken. Een deel dat met winst of
kostendekkend kan worden geëxploiteerd en een deel dat niet rendabel exploitabel is en dus zal
worden verwaarloosd, dan wel op termijn in privé eigendom zal overgaan.
Wij rekenen op u, leden van de Tweede Kamer, om de minister vragen te stellen over de vele
vaagheden en om hem te verzoeken u concreter, inclusief financiële baten en (transitie)kosten, beter
onderbouwd te informeren opdat u in staat wordt gesteld een verantwoorde afweging te maken of,
en zo ja onder welke randvoorwaarden, de minister met de ingezette koers van afstoting van
Rijksmonumenten kan voortgaan. Zolang die duidelijkheid er niet is, verwachten wij dat u geen fiat
aan de Toekomstagenda kunt geven. Wij wachten in spanning uw reactie af.
Met vriendelijke groeten, (zie voor de ondertekening ommezijde)

Erfgoedvereniging Heemschut, Amsterdam
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, Maarssen
Stichting Fort Pampus, Muiden
Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum, Naarden
Stichting Tussen Vecht en Eem, Bussum
Stichting De Vesting Naarden
Stichting Behoud van de Schootsvelden, Naarden
Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, Den Haag
Vereniging International Fortress Council, Wassenaar
Vereniging van Vrienden van het Gooi, Hilversum
Vereniging Werkgroep Vestingstad, Naarden

Deze ondertekenaars kiezen als contactpersoon de heer C.G.Scheltema, secretaris van de Stichting
De Vesting Naarden, postadres Turfpoortstraat 39, 1411 EE Naarden.
E-mail adres briefkamerleden@private-pages .com

