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Betreft: bezuinigingsbesluiten gemeentelijke monumentenzorg  2013 
 
 
Met verbazing en teleurstelling heeft Erfgoedvereniging Bond Heemschut kennis genomen 
van het raadsbesluit tot stopzetting van subsidie voor onderhoud gemeentelijke 
monumenten en, in het vervolg daarop, de intrekking van de subsidieverordening per 1 
januari 2013  
 
Wij vinden dit een stap terug in de tijd, die onoverzienbare gevolgen kan hebben. Indachtig 
onze doelstelling, waardoor wij als belanghebbend kunnen worden aangemerkt, spreken wij 
u aan op uw voorbeeldfunctie. Van een gemeente met drie beschermde gezichten 
(Bronkhorst, Hummelo en Laag Keppel), 180 rijksmonumenten en 455 gemeentelijke 
monumenten hadden wij een andere insteek verwacht om de lokale gevolgen van de 
economische crisis, die over ons land rolt, het hoofd te bieden. Wij delen uw zorg en 
realiseren ons dat soms pijnlijke ingrepen onontkoombaar zijn om tekorten weg te werken. 
Maar om de monumentensector, in casu de eigenaar van een beschermd object, in deze 
bezuinigingsronde zo drastisch aan te pakken, vinden wij betreurenswaardig en een 
monumentrijke gemeente als Bronckhorst onwaardig. De maatregelen tot invoering van de 
nullijn, gekoppeld aan het schrappen van een voorheen alom gewaardeerde verordening, 
kunnen wij niet anders kwalificeren als draconisch.  
 
Het besluit zal, zo vrezen wij, leiden tot een aanzienlijke verkleining van het draagvlak. 
Monumenten-eigenaren krijgen wel plichten en lasten opgelegd, maar daar staat met deze 
beleidswijziging niet langer een handreiking tegenover. De eigenaren lopen met ingang van 
2013 niet alleen de gemeentelijke bijdrage mis, maar ook die van de provincie. Er is immers 
sprake van een koppelsubsidie. Juist de subsidiëring trok in het verleden twijfelaars over- en 
tegenstanders van een monumentenstatus over de streep. Het besluit zal, zo vrezen wij, bij 
zo’n  smaller draagvlak ook leiden tot een afname van het aantal restauraties. Dat zal, op 
zijn beurt, gevolgen hebben voor de staat van onderhoud van veel monumenten en, hierop 
voortbordurend, voor de werkgelegenheid in deze sector in Bronckhorst en de aanpalende 
regio. Bovendien wordt een negatief signaal afgegeven aan gemeenten in vergelijkbare 
omstandigheden. De toegezegde evaluatie medio 2014 over de effecten van de afschaffing 
kunnen wij niet anders zien als een doekje voor het bloeden.  
 
 



2/- 
De gemeente Bronckhorst en haar vijf rechtsvoorgangers (van voor de gemeentelijke 
herindeling van 2005) hadden een respectabele reputatie opgebouwd op het gebied van zorg 
voor het lokale erfgoed. De nog immer groeiende belangstelling op Open Monumentendag - 
dit jaar landelijk meer dan 900.000 bezoekers - is één van de ondubbelzinnige blijken van 
publieke waardering.  
Ook in uw gemeente! 
 
Monumenten hebben, zo blijkt uit onderzoeken, in toeristisch opzicht een hoog economisch 
rendement. Er is weleens gesteld, o.a. tijdens een duurzaamheidsconferentie op 26 oktober 
2010 van het stadsdeel Centrum in Amsterdam, dat elke in monumenten geïnvesteerde euro 
in vijfvoud wordt terugverdiend. Vanzelfsprekend liggen deze cijfers voor het toeristisch zeer 
geprezen Bronckhorst lager dan in de hoofdstad, doch het is onloochenbaar dat uw 
gemeente met de beleving van monumenten en natuurschoon (en de daarmee 
samenvallende vervlechtingen) haar voordeel doet. Wij vragen ons af of dit alles bij de 
bezuinigingsvoornemens, die een jaarlijkse besparing opleveren van 95.000 euro, voldoende 
is overwogen.  
 
Wij hopen dat voor de bestendiging van de gemeentelijke monumentenzorg in Bronckhorst 
alsnog wegen worden gevonden die tot een (voor eigenaren) aanvaardbare bijstelling van 
het nieuwe beleid zullen leiden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Bond Heemschut,  
voor deze de provinciale commissie Gelderland , 
 
 
 
 
drs. G.J. (Geertruud) Dorhout (secretaris),  
Coehoornsingel 60, 
7201 AD Zutphen. 
 
 
Afschrift toegezonden aan het provinciaal bestuur van Gelderland.  
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