
 

 

De monumentenzorg in Gouda kan nog beter!1 

Gouda heeft een lange traditie als monumentengemeente. De Gouwenaars zijn trots op hun 
prachtige binnenstad. En de gemeente koestert de monumenten. Niet alleen uit waardering voor de 
historische kwaliteit van de stad, maar ook uit het besef dat het Gouda geen windeieren legt. De 
voorwaarden voor een goede monumentenzorg zijn dus aanwezig.  

Maar het kan beter. En het moet beter, omdat de tijd niet stilstaat. Nieuwe opgaven dienen zich aan. 
Daarom stellen wij enkele punten aan de orde die dringend verbetering behoeven. 

Eerst moet ons van het hart dat de aandacht voor de binnenstad ook een gevaar oplevert. Vooral nu 
in de aanloop naar de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022 alle aandacht gericht is op een mooie 
binnenstad. Vergeet het waardevolle erfgoed buiten de binnenstad niet, want dat zou zonde zijn.  

Hierna wordt de aandacht gevraagd voor drie onderwerpen die (meer) aandacht behoeven. Dat doen 
wij met het oog op de komende collegeperiode.  

 

1. Verduurzaming gebouwd erfgoed 
Anno 2017 bestaat er een grote maatschappelijke opgave ten gevolge van de klimaatverandering. 
Ook monumenten moeten verduurzamen en dat is een extra opgave voor eigenaren. Daarnaast zal 
de energietransitie waarbij we afstappen van fossiele brandstof grote invloed hebben op de 
inrichting van waardevolle steden. Denk aan zonne-energie en andere vormen van duurzame 
energieopwekking.  

Binnen de erfgoed- en monumentensector bestaat aarzeling over de verduurzaming van 
monumenten. Vaak wordt gezegd: monumenten zijn al duurzaam. Een monument staat er al heel 
lang en hoeft niet te worden vervangen, dus dat is goed voor het milieu. Maar monumenten lekken 
vaak veel energie doordat er bijvoorbeeld in veel gevallen geen dubbel glas in mag worden 
aangebracht. En je kunt er niet zomaar zonnepanelen op plaatsen. Veel erfgoedzorgers en in hun 
kielzog overheden, vinden echter dat dergelijke ingrepen de monumenten te veel aantasten. 

Zulke erfgoedzorgers schuiven het probleem op de lange termijn en leggen het bij de eigenaren. Die 
willen vaak juist wel verduurzamen. Niet in de laatste plaats omdat hun monumenten straks ten 
opzichte van andere, verduurzaamde gebouwen een torenhoge energierekening krijgen en daardoor 

                                                           
1 Deze notitie is opgesteld door de werkgroep gebouwd erfgoed van Historische Vereniging Die Goude ten behoeve van de avond over 
monumentenzorg die op 2 november 2017 om 20.00 uur wordt gehouden in Sociëteit Concordia, Westhaven 21 te Gouda.  
  



in waarde dreigen te dalen. Een waardedaling zou de financiële basis onder monumenten 
verzwakken wat op zijn beurt weer een reëel probleem is voor iedereen. 

Uit verschillende pilots blijkt dat verduurzaming van monumenten en ander erfgoed goed mogelijk is 
als je het maar zorgvuldig doet. Dat betekent onder meer dat je daar als gemeente een visie op moet 
ontwikkelen. 

- Op welke plaatsen en bij welke gebouwen kun je wat toestaan. Een te herbestemmen school of 
ziekenhuis vraagt een andere oplossing dan een middeleeuws of zeventiende-eeuws monument; 

- Kun je de energieopwekking van monumenten i.p.v. op het pand zelf, ergens anders plaatsen (op 
gebouwen met platte daken in de omgeving of op bedrijventerreinen); 

- Hoe kun je innoveren met aandacht voor het monument (er gebeurt heel veel op dit moment 
aan ontwikkeling). 
 

In diverse gemeenten zijn al ontwikkelingen gaande die eigenaren inspiratie bieden en hen uitzicht 
geven op klimaatbestendiger monumenten. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid.  

De gemeente Gouda heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ook op het gebied van 
duurzame erfgoedzorg kan Gouda koploper worden door actief in te spelen op deze trend in plaats 
van passief achter te blijven. Gouda kan ten minste actief de ontwikkelingen in andere gemeenten 
volgen en zich verdiepen in de verschillende financiële stimuleringsregelingen op dit vlak.  

Op het gebied van bodemdaling en grondwaterbeheer is Gouda al heel actief. Dat is van belang voor 
het behoud van onze monumenten. Nu is het zaak ook actief te worden op het gebied van de 
klimaatgevolgen voor onze monumenten. 

 

2. Handhaving onderhoudsplicht  
Hoewel de meeste eigenaren van monumenten zorgvuldig omgaan met hun bezit, blijven er gevallen 
waarin de eigenaar zijn monument laat vervallen. De overheid stond tot voor kort met lege handen 
zolang het verval niet leidt tot gevaarlijke situaties. Daar is voor rijks- en gemeentelijke monumenten 
verandering in gekomen. De Erfgoedwet 2016 en de Erfgoedverordening 2017 bevatten een 
onderhoudsplicht voor deze monumenten. 

Een onderhoudsplicht in de wet- en regelgeving is echter alleen maar een voorwaarde om 
verwaarlozing tegen te kunnen gaan. Om verwaarlozing daadwerkelijk aan te pakken zijn twee 
dingen nodig: 

- bij eigenaren waar dat nog ontbreekt, het besef verhogen dat zij een bijzonder object bezitten; 
- verduidelijken van het vooruitzicht van daadwerkelijke sancties tegen eigenaren die desondanks 

doorgaan hun bezit te verwaarlozen. 
 

In Leiden wordt deze aanpak in de praktijk gebracht in een gemeentelijk programma en de 
bevindingen daarvan zijn tot op heden positief. Daarbij is gebleken dat er nog winst te behalen is als 
monumenteneigenaren beseffen dat zij niet goed omgaan met hun monument en er zich bewust van 
worden dat er sanctiemogelijkheden zijn.  



In Gouda heerst hier en daar de overtuiging dat sancties niet zouden helpen om achterstallig 
onderhoud aan te pakken. Men is bang dat een boete betaald wordt zonder dat dat leidt tot 
verbetering van het onderhoud. Dan zou er niets aan verwaarlozing te doen zijn behalve als er 
subsidiegeld beschikbaar is om de pijn te verzachten. Hier is echter sprake van een misverstand. Er 
worden namelijk twee zaken door elkaar gehaald. Als het verval zo ver is gekomen dat alleen 
ingrijpende en kostbare restauratie soelaas biedt, is deze vrees gerechtvaardigd. Panden die zwaar 
vervallen zijn, kunnen alleen met hoge kosten worden hersteld en niet iedere eigenaar is daartoe in 
staat en bereid. Een onderhoudsplicht wordt echter juist ingesteld om zulke situaties te voorkomen 
en aan de bel te trekken voordat kostbare restauratie onvermijdelijk is. Daarbij moet men ervoor 
waken dat subsidie verwaarlozing aantrekkelijk maakt doordat verwaarlozing als het ware beloond 
wordt met subsidie. Monumentensubsidies zijn dus eerder nodig voor restauraties dan voor 
onderhoud. En bij goed onderhoud zijn restauraties minder vaak nodig en dan kan subsidie worden 
ingezet voor onvermijdelijke restauraties. Een beter onderhoud kan worden bevorderd door 
periodieke inspectie door de Monumentenwacht te stimuleren.  

Er is zeker geld nodig om daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden tot handhaving die 
de Erfgoedwet biedt voor rijksmonumenten en de Erfgoedverordening voor gemeentelijke 
monumenten. De ODMH die tot op heden toeziet op sloop en veranderingen, dient opdracht te 
krijgen ook structureel te letten op slecht onderhoud. En dat niet alleen in de binnenstad, waar de 
focus op is gericht in verband met toerismedoelstellingen en Gouda 750, maar ook voor rijks- en 
gemeentelijke monumenten die daarbuiten liggen. 

 

3. Herbestemming 
Herbestemming is van groot belang, omdat leegstand van monumenten funest is voor het behoud 
ervan. Monumentale gebouwen die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, moeten een 
andere functie krijgen. De gemeente Gouda heeft een indrukwekkende traditie op dit gebied 
opgebouwd. Diverse historische gebouwen in bezit van de gemeente hebben een nieuwe functie 
gekregen en bij gebouwen van andere eigenaren zet de gemeente zich in om een nieuwe 
bestemming te bevorderen. 

Herbestemming kan soms alleen als er water in de wijn wordt gedaan. Het is van belang de 
historische waarden precies in kaart te brengen, te waarderen en duidelijk te maken. Dit kan door 
een cultuurhistorische analyse te vragen in geval van grotere ingrepen. Nieuwe bestemmingen 
stellen soms andere eisen dan historische gebouwen kunnen bieden. Juist dan is het van belang om 
te bewaken dat historische waarden van het erfgoed worden bewaard, als het enigszins kan op 
fysieke wijze en als dat absoluut niet mogelijk is op andere wijze zichtbaar te maken en te bewaren.  

Herbestemming is dus een complex proces waarbij diverse belangen moeten worden afgewogen. Tot 
op heden lijkt het erop dat de gemeente hierbij voorzichtig te werk gaat en maatschappelijke 
belanghebbenden bij voorkeur vriendelijk op afstand houdt totdat een begaanbare oplossing is 
gevonden. Daarbij wordt weinig gebruik gemaakt van bestaande deskundigheid in de stad. Het zou 
weleens meer resultaat kunnen opleveren als de gemeente de vermeende weerstand in het begin 
van het proces organiseert en deskundige belanghebbenden dan al betrekt en hoort.  

 


