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Betreft briefrapport advisering door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Geachte heer Van 't Veen, 

Hiierbij ontvangt u onze inspectiebevindingen over de advisering door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Deze bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek van 
de Erfgoedinspectie naar de wijze van adviseren door de Rijksdienst, Daarbij hebben 
we de uitkomsten van inspecties bij gemeenten betrokken en de daaruit 
voortvloeiende aanbevelingen aan de Rijksdienst zoals die in deze rapporten zijn 
opgenomen. Het onderzoek zelf bestond uit het voeren van gesprekken met diverse 
medewerkers van uw dienst en een steekproef naar uitgebrachte adviezen (najaar 
2009). Op basis hiervan hebben wij een analyse opgesteld en daaruit volgden onze 
bevindingen. Recentelijk hebben we deze bevindingen toegelicht in een gesprek met 
de regiohoofden en een senior beleidsmedewerker van uw dienst. 

Context 
In navolging van een thema- en vervolgrapport dat de Erfgoedinspectie heeft 
uitgebracht naar de adviesrol van de monumentencommissies, is ook de adviesrol 
van de Rijksdienst onderzocht. Ook ons inspectierapport "Op weg naar een 
professionele Monumentenzorg" gaf daartoe mede aanleiding. Wij zijn ons bewust 
van de context van veranderende omstandigheden in het monumentenveld. Zo is de 
rol van de Rijksdienst sinds 1 januari 2009 veranderd met de ingang van de 
beperking van de wettelijke adviestaak. Ook de organisatie zelf is volop in 
verandering en profileert zich nadrukkelijk als kennisinstituut. Binnen die context 
komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen. 

Condusies 
De Rijksdienst heeft eem wettelijke adviestaak bij belangrijke transformaties van 
rijksmonumenten. De Erfgoedinspectie heeft onderzocht in hoeverre het proces van 
advisering bij de Rijksdienst zorg vu lld ig en doelmatig verloopt. En dan in het 
bijzonder of die adviezen recht doen aan de waarden van het monument. Op basis 
van het onderzoek komen we tot de volgende conclusies: 

• De adviezen waren in het verleden verschillend van inhoud, daar is in 2009 
verbetering in gekomen doordat deze nu hoofdzakelijk door de consulenten-
waardestellers worden opgesteld. Het interne proces van meer congruentie 
van de adviezen kan verbeterd worden door meer onderlinge afstemming. 
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• Over het algemeen zijn de adviezen deskundig van inhoud. De adviezen 20 m é ' 2 m i 

zijn gebaseerd op een vakkundige beoordeling van betreffende plannen onze referentie 
en doen daarmee recht aan de waarden van het monument. soz/si 

• De Rijksdienst werkt professioneel maar heeft een aantal zaken nog 
onvoldoende doelmatig geregeld: 

o Het ontbreekt aan transparante beoordelingscriteria op basis 
waarvan een advies wordt afgegeven. 

o Er is geen volgsysteem om in de gaten te houden of de adviezen 
ti jdig worden uitgebracht, 

o Er wordt niet structureel bijgehouden hoe vaak adviezen door 
gemeenten wel of niet worden opgevolgd en wat hiervan de reden is. 

o De afzonderlijke adviezen worden niet in samenhang geanalyseerd 
op mogelijke algemeen geldende uitgangspunten of criteria. 

o Niet met alle gemeenten waar dat nodig is heeft de Rijksdienst een 
ambtelijk en/of bestuurlijk overleg. 

o De Rijksdienst evalueert niet met de gemeenten o fde adviestaak 
naar behoren wordt uitgevoerd. 

o De Rijksdienst werkt niet risicogestuurd (bijvoorbeeld bij welke 
gemeenten is onvoldoende deskundigheid aanwezig en is verhoogde 
aandacht gewenst). De regiovisies geven hierover geen duidelijkheid. 

o Uit de monitor van de Erfgoedinspectie blijkt dat niet alle gemeenten 
het wettelijke verplichte ontwerpbesluit en het definitieve besluit met 
omschrijving opsturen. De Rijksdienst heeft hier geen zicht op. 

Aanbevelingen 
Op basis van bovenstaande conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen: 

• Versterk de professionaliteit in de werkwijze van de advisering. 
• Hanteer transparante beoordelingscriteria. 
• Bezie of het mogelijk is om de adviezen te analyseren op algemene 

uitgangspunten. 
• Stem de adviezen intern meer af. 
• Evalueer de invulling van de adviestaak op structurele wijze. 
• Neem in de regiovisies risicoprofielen op van gemeenten en stel hierbij 

prioriteiten op. 

Graag vernemen wij binnen twee maanden uw reactie op bovenstaande bevindingen 
en uw inzet met betrekking tot de aianbevelliingen. 

Hoogachtend, 

de directeur Erfgoedinspectie, 

imw. drs. S.E.B. Siregar 
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