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Inhoudsopgave Workshop 

• Titel: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. 

• Wat is er aan de hand? 

• Wat zijn de uitdagingen? 

• Hoe gaan we dat dan doen? 
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Wat is er aan de hand? 
• Ontbreken van ketencontrole / erfgoedinspectie 

• Decentralisatie  

• Deregulering 

• Privatisering 

• Versnippering van taken. 

• Korte termijn denken bestuurders 

• Boekhouders bepalen, kwaliteit en duurzaamheid 
ondergeschikt 

• Marktdenken beschikbare budgetten, subsidie regelingen 
worden opgeheven of ingekrompen 

 



Wat zijn de uitdagingen? 
• Behouden van monumentale waardes zonder de zaak te 

bevriezen 

• Herbestemmen een monumenten 

• Dumo, duurzame monumenten zorg 

• Borgen van kwaliteit, certificering, aanwijzingen in kader 
wederopbouw, handhavingsbeleid in relatie 
omgevingsdienst 

• Overzicht behouden macro ketenoverzicht, micro overzicht 
monumentenbestand gemeente 

• Flexibel en doelgericht kunnen handelen om goede ideeën 
van eigenaren te kunnen verwezenlijken.  
Voorbeeld: Nota buitenplaatsen dubbelbestemmingen    
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Hoe gaan we dat dan doen? 
• De oorspronkelijke manier van werken pas vervangen na 

ontwikkelen van een verbeterde werkmethode 

• Dicht op de bal zitten. Actieve controles door ter zake 
kundige toezichthouders met gebiedskennis 

• Kwaliteit in het voortraject verbeteren 

• Kwalitatieve eisen stellen aan de restauratie architect en de 
aannemer (certificering, normering) 

• Draagvlak zoeken bij bestuurders om te komen tot een 
lange termijn visie (lokaal en nationaal) 

• Flexibilisering, behoud door ontwikkeling bijvoorbeeld Nota 
Buitenplaatsen 

5 mei 2014 Workshop 5 



Voorbeeld: Kasteel Amerongen 

• Kasteel Amerongen “het Huys” voorplein kasteel 
haaks op zicht-as omsloten door dienstgebouwen 
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Ontwerp bestektekening 1674 
• Ontwerp bestektekening van 1674 

ingekleurde pentekening vooraanzicht 
Huys Amerongen. 

 

• Ontwerp bestektekening van 1674 bel- etage 
ingekleurde pentekening vooraanzicht het 
Huys Amerongen. Met rood potlood zijn 
alternatieve trappenhuizen ingetekend deze 
zijn niet uitgevoerd. 

 



Beschermd dorpsgezicht 
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Stalen verankering 
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