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Amsterdam, 7 oktober 2014 Kenmerk: A 141013-kwaliteitsborging 

Betreft: Wetsvoorstel kwaliteitsborging 

voor het bouwen 

Geachte heer Dunsbergen, 

 

De Federatie Grote Monumentengemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 

willen u in deze beknopte reactie kennis geven van onze zorgen over mogelijke 

gevolgen die het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ kan hebben voor 

restauraties van rijks- en gemeentelijke monumenten. 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze reactie u bereikt, ruimschoots na het sluiten van de 

internetconsultatie. Onze excuses daarvoor. De implicaties van het voorstel voor de 

monumentenzorg is ons echter pas onlangs duidelijk geworden, en wij menen dat die 

zo ingrijpend kan zijn, dat het uiten van onze zorgen in dit late stadium toch op zijn 

plaats is. 

 

Ten eerste willen wij de principiële stelling herhalen, die in een eerder stadium en op 

een andere plek ook al door ons is betrokken, namelijk dat er een scheiding moet blij-

ven bestaan tussen publieke verantwoordelijkheden en private belangen: een publiek 

belang kan en mag nooit behartigd worden door een (rechts-)persoon die tevens een 

(mogelijk met dat publieke belang botsend) privaat belang heeft. Het is uit tal van rede-

nen van governance, verantwoordelijkheid en rechtsbescherming noodzakelijk dat er 

geen situatie ontstaat waarin ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Wij zien deze scheiding 

van petten en verantwoordelijkheden onvoldoende terug in het wetsvoorstel. 

 

Ten tweede maken wij ons zorgen over de wijze waarop in de toekomst omgesprongen 

wordt met restauratie van monumenten. Het stelsel wordt zodanig ingericht dat de aan-

nemer verantwoordelijk is voor het naleven van de bouwtechnische eisen. In de 

documenten bij de gereedmelding moet hij verantwoording afleggen over het feit dat hij 

zich gehouden heeft aan de regels die daarvoor gelden, in casu het Bouwbesluit. 

 



 

 

In de praktijk van monumentenrestauraties en verbouwingen aan of in monumenten 

ontstaan echter geregeld situaties die vragen om maatwerk-oplossingen in plaats van 

een rigide toepassing van het Bouwbesluit. In overleg met de lokale ambtelijke afdeling 

cultuurhistorie en met de plaatselijke monumenten-, erfgoedcommissie of advies-

commissie ruimtelijke kwaliteit wordt in het belang van het behoud van de monumentale 

waarden gekozen voor alternatieve oplossingen. Dat overleg vindt nu plaats in het 

kader van de beoordeling van de aanvraag om een Wabo-vergunning, waar in één 

vergunning twee ‘activiteiten’ worden betrokken. 

 

Het wetsvoorstel lijkt onvoldoende ruimte te bieden om ook in de toekomst, in nauw 

overleg en met expliciete instemming van het bevoegd gezag en de monumentencom-

missie, af te wijken van de eisen van het bouwbesluit. Immers, de wabo-vergunning 

voor de activiteit ‘monumenten’, die nu nog onlosmakelijk verbonden is met de wabo-

vergunning voor de activiteit bouwen, geeft geen ruimte om op zichzelf bouwtechnische 

eisen te stellen; deze vergunning zal vaak geweigerd moeten worden, indien de aan-

nemer zich houdt aan de bouwtechnische eisen – zoals hij in het kader van dit 

wetsvoorstel zal móeten doen. 

 

Daarnaast valt het ons op dat de eisen die gesteld worden aan gemeenten om in be-

paalde mate een mix van specialisten in te kunnen zetten geheel losgezongen zijn van 

de context. Zo wordt er geen rekening gehouden met oppervlakte van de gemeenten, 

noch met het aantal monumenten. Het wetsvoorstel lijkt hiermee een stok achter de 

deur om gemeenten in RUD-verband te laten werken. Dat kan toch niet de ambitie zijn 

van dit wetsvoorstel? 

 

Onze vrees is dat, ten gevolge van deze situatie, renovatie, restauratie en verbouwing 

van monumentale gebouwen stil zal vallen, of worden uitgevoerd met een groter verlies 

van monumentale waarden dan noodzakelijk of wenselijk is. Hetzelfde geldt in mindere 

mate ook voor cultuurhistorisch interessante panden die geen monumentenstatus heb-

ben: ook dan kunnen situaties ontstaan waarin aanwezige cultuurhistorische waarden 

alternatieve bouw-maatregelen vragen. 

 

Wij verzoeken u in de definitieve vormgeving van het wetsvoorstel alsnog met deze 

zorgen rekening te houden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

K. Westerink,      F. ten Cate 

Federatie Grote Monumentengemeenten  Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 


