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397093, t.n.v. 'Die Goude', Gouda. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank. 

MONUMENTEN-VERORDENING 

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-monumen
tenverordening vastgesteld, die onlangs met instemming 
werd ontvangen in de commissie stadsvernieuwing. De 
verordening is van veel belang voor de monumentenzorg 
in Gouda - ook vanwege het feit, dat het Rijk steeds 
meer taken op dit gebied naar gemeenten gaat overheve
len, inclusief de financiële (subsidie)-afwikkeling. 
De nieuwe monumentenverordening geeft een aantal be
schermingsmogelijkheden voor waardevolle oude panden. 
Tot nu toe kent het Rijk een uitvoerige lijst van 
beschermde monumenten. Vanwege de zogeheten 'decen
tralisatie' - overhevelen van rijkstaken naar gemeen
ten - wordt die lijst uitgedund. 'Wij houden ons hart 
vast voor de gevolgen, ook in financiële zin. Daarom 
vinden wij als Gouds gemeentebestuur het nodig, dat 
er een gemeentelijke lijst komt', aldus wethouder 
Harms. 'In elk geval worden op die gemeentelijke lijst 
de panden opgenomen, die van de rijkslijst afvallen. 
Voorts heeft het college van Ben W het plan opgevat 
om geleidelijk aan ook de zogeheten beeldbepalende 
panden op deze gemeentelijke lijst op te nemen', aldus 
drs. Harms. 'Op die wijze willen wij voorkomen, dat 
dergelijke panden worden gesloopt of onherstelbaar 
worden verbouwd. Nog dit jaar krijgt die lijst zijn 
start, als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat'. 
Voorts zal worden overgegaan tot installatie van een 
gemeentelijke monumenten-commissie. Die commissie gaat 
bestaan uit mensen, die in Gouda woonachtig zijn: 
vijf burger-leden, aangevuld met de monumenten-ambte
naar van Gouda, de gemeente-archivaris en een deskun
dig secretaris. De commissie zal het gemeentebestuur 
adviseren bij het te volgen monumentenbeleid. 
De wethouder van monumentenzorg zal verplicht zijn om 
de commissie te raadplegen. Voorts gaat de commissie 
adviezen leveren aan het Rijk bij toevoeging, we~laten 
en verandering van de rijks- en gemeentelijke monumen
tenlijst. De vijf burger-leden zullen worden gerecru
teerd uit instellingen, die in Gouda op dit.gebied 
actief zijn. Dat zijn onder meer: Oudheidkundige Kring 
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'Die Goude', vereniging 'Behoud Stadsschoon Gouda', 
afdeling Gouda van de Bond heemschut en een archeo
loeische groepering. 
De commissie 'stadsvernieuwing en monumentenzorg' heeft 
instemming betuigd met de ontwerp-monumentenverordening. 
De Goudsche Courant signaleerde dat de meeste leden 
'blij' waren met het ontwerp, omdat op deze wijze het 
behoud van monumenten beter kan worden gegarandeerd. 
Wel stelden veel leden vraagtekens bij de sancties op 
sloop, en op beschadiging van monumenten door de eige
naars. 'Dat schrikt niemand af - men loopt hooguit kans 
op een boete van 300 gulden', aldus de heer H.R. Muller 
(D66). 
De vaststelling van de ontwerp-monumentenverordening 
door B en W was mede ingegeven door de vrees van wet
houder Harms, dat door het overhevelen van rijkstaken 
naar gemeenten, de lijst van beschermde monumenten 
drastisch zou worden uitgedund. De zorg van Harms was 
gebaseerd op een monumentennota van minister Brinkman 
(wvc - monumentenzorg) van afgelopen jaar, waarin de 
sanering wordt aangekondigd. 
Inmiddels heeft de rijksdienst voor de monumentenzorg, 
bij monde van de heer R. van Suchtelen (waarnemend 
secretaris van de Monumentenraad in Zeist), laten weten 
dat de vrees van wethouder Harms 'ongegrond' is. 
De heer Van Suchtelen deed zijn uitlatingen in de Goud
sche Courant. 'Er is geen sprake van ingrijpend schrap
pen op de monumentenlijs.t', aldus deze topambtenaar. 
De lijst vermeldt op dit moment ruim 40.000 beschermde 
monumenten in Nederland. Wél is de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg bezig met een inventarisatieplan, 
waarbij ook de jongste bouwkunst in ons land is betrok
ken. Mogelijk gevolg hiervan is het 'incidenteel schrap
pen' van oudere monumenten van de lijst. 'Maar dat zal 
met grote terughoudendheid gebeuren', aldus Monumenten
zorg. Ook na de geruststellende woorden van Monumenten
zorg blijft wethouder Harms echter ongerust. 'Met de 
monumentennota van minister Brinkman in het achterhoofd, 
houd ik mijn hart vast voor de Goudse monumenten. Er 
moet, mijns inziens, snel een Goudse monumentenlijst 
komen', aldus wethouder Harms. Naar verwachting buigt 
de gemeenteraad zich in april over de ontwerp-verordening. 


