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Interventie-Ethiek

Geachte mevrouw Siregar,
Op 10 mei 2011 ontvingen wij van de toenmalige Erfgoedinspectie een
briefrapport advisering door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit
briefrapport concludeert u dat de adviezen over aanpassingen aan gebouwde en
groene rijksmonumenten deskundig van inhoud zijn en gebaseerd op een
vakkundige beoordeling van betreffende plannen. Daarnaast stelt u dat ondanks
de professionele uitvoering een aantal zaken binnen de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) ondoelmatig is geregeld. Daarbij gaat het onder meer om
transparante beoordelingscriteria op basis waarvan een advies wordt afgegeven,
en het in samenhang analyseren van afzonderlijke adviezen ten behoeve van
algemeen geldende uitgangspunten of criteria.
In de afgelopen jaren hebben wij deze zaken in nauwe samenwerking met de
architectuurhistorici, bouwkundigen en specialisten binnen de RCE opgepakt. Het
in april 2019 afgeronde project 'interventle-ethlek' had als doel het (intern en
extern) expliciet en navolgbaar maken van de afwegingen die leiden tot het
wettelijke advies over aanpassingen van groene en gebouwde rijksmonumenten.
Het project interventie-ethiek was opgezet als een drieluik, met deelprojecten die
op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
Deelproject: Uitgangspuntendocument
Het als bijlage bijgevoegde Uitgangspuntendocument biedt een heldere
formulering van de uitgangspunten die de RCE hanteert bij het adviseren over
ingrepen aan gebouwde en aangelegde rijksmonumenten in het algemeen en
binnen het Wabo-traject in het bijzonder. Met dit document is het voor
geïnteresseerden duidelijk op grond van welke uitgangspunten en overwegingen
de RCE adviseert. Het document is tijdens een intensief traject tot stand
gekomen, waaraan 145 collega's, dertig externe erfgoedprofessionals en vier
koepelorganisaties binnen de erfgoedsector deelnamen.
Deelproject: Wegwijzer advies omgevingsvergunning
Met de digitale Wegwijzer op www.cultureelerfgoed.nl/omgevingsvergunning geeft
de RCE informatie over de adviestaak en het advies van de RCE aan
gemeenteambtenaren en medewerkers omgevingsdienst die betrokken zijn bij
een aanvraag omgevingsvergunning (wabo) voor rijksmonumenten
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(klantcontactcentrummedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders, en
erfgoedambtenaren). Dit is gewenst aangezien veel van deze medewerkers
slechts sporadisch te maken krijgen met rijksmonumenten en de benodigde
kennis niet altijd paraat hebben. Door deze Wegwijzer kunnen de verschillende
spelers tijdens het wabo-traject hun rol beter uitvoeren en daarmee is het belang
van het erfgoed beter gediend. Voor de uitvoering van dit deelproject zijn de
informatiebehoeften van de gebruikersgroepen leidend geweest. Deze zijn in
kaart gebracht door middel van een doelgroepenonderzoek en de betrokkenheid
van een actieve werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze groepen.
Deelproject: Methodische werkwijze
Binnen het project interventie-ethiek is geëxperimenteerd met verschillende
methodische werkwijzen om (complexe) casuïstiek te toetsen en bespreekbaar en
navolgbaar te maken. Met een methodische bespreking van casuïstiek wordt beter
inzicht verkregen in de overwegingen die leiden tot een advies. Tevens wordt
intercollegiale advisering en kennisuitwisseling bevorderd. In 2019 gaan we
verder op dit pad en wordt een methodische werkwijze vastgelegd en
geïmplementeerd.
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Door middel van deze brief heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het
project interventie-ethiek. De resultaten van de drie deelprojecten zijn onderdeel
geworden van de reguliere werkzaamheden van de Rijksdienst en worden
hiermee duurzaam geborgd in onze organisatie. Daarnaast zullen de resultaten
van het project, net als het denken over en werken aan de adviespraktijk van de
RCE, voortdurend in ontwikkeling blijven.

Met vriendelijke groet,
Rijksdienst voor het Cultureel

Susan Lammers
Algemeen Directeur
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