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Geachte mevrouw Bussemaker, 

Met genoegen bied ik u hierbij een rapport aan waarin de conclusies zijn 
weergegeven van een onderzoek naar de gemeentelijke zorg voor 
(ri jks)monumenten: 

Erfgoed in goede handen? Focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie. 

In het rapport Erfgoed in goede handen constateert de Erfgoedinspectie dat 
gemeenten zich over het algemeen bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 
voor het door het Rijk beschermde erfgoed. In deze gemeenten wordt met een 
grote inzet en veel passie gewerkt aan de instandhouding. Voor wat betreft de 
gemeentelijke zorg voor archeologie in bestemmingsplannen is geconstateerd dat 
aan een aantal belangrijke voorwaarden is voldaan om archeologisch erfgoed te 
behouden. Als gemeenten het archeologisch belang meewegen in 
bestemmingsplannen doen zij dit serieus. 
Maar niet alt i jd, en niet overal, zijn de gebouwde rijksmonumenten en de door 
het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten in goede handen. De ervaringen 
van de Erfgoedinspectie in de afgelopen zeven jaar hebben geleerd dat, met 
name in de kleinere monumentengemeenten maar toch ook in enkele grotere, de 
gemeentelijke zorg voor het gebouwde erfgoed beter kan en moet. 

De belangrijkste bevindingen en risico's in de zorg voor het gebouwde en 
archeologische erfgoed door gemeenten zijn samengevat op blz. 6 en 7 van het 
rapport. 

Het rapport is bedoeld als nul-meting voor de provincies, die sinds de invoering 
van de Wet revitalisering generiek toezicht de rol van toezichthouder op 
gemeenten vervullen. Tegelijkertijd is het een boodschap aan alle 
verantwoordelijke partijen om de gesignaleerde risico's ter harte te nemen en te 
verwerken in beleid en uitvoeringspraktijk. Daartoe zijn aanbevelingen 
geformuleerd; zie hiervoor blz. 13-16. 

Bijlagen 

1 
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De Erfgoedinspectie geeft aan het Interprovinciaal overleg (IPO) en de provincies Datum 
in overweging mee om bij de inrichting van het interbestuurlijke toezicht op 1 m a a r X 2 0 1 3 

gemeenten te onderzoeken of en in welke mate de aanbevelingen uit het rapport onze referentie 
kunnen worden opgepakt. Op 7 maart a.s. overhandig ik het rapport aan de 
portefeuillehouder Cultuur in het IPO-bestuur en aan de voorzitter van de 
Federatie Grote Monumentengemeenten. Tijdens deze bijeenkomst worden de 
conclusies van het rapport besproken met vertegenwoordigers van het Rijk, de 
provincies, de gemeenten en andere verantwoordelijke partijen. 

Ik beveel u de aanbevelingen uit het rapport van harte aan. 

Hoogachtend, 
de directeur Erfgoedinspectie, 

mw. drs. ^ E . B . Siregar 

Bijlage: 
• Erfgoed in goede handen? Focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid 

voor rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie. 
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