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Veelgestelde vragen  
Hier vindt u de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomsten. De vragen zijn ingedeeld 

in de volgende onderwerpen:  

- Algemene vragen (bladzijde 1) 

- Vragen over de procedure (bladzijde 4) 

- Vragen over beeldbepalende panden (bladzijde 7) 

- Vragen over gemeentelijke en monumentale panden (bladzijde 10) 

- Vragen over verduurzaming (bladzijde 13) 

- Vragen over onderhoud, verbouwen (bladzijde 14) 

- Vragen over subsidies en voordelen (bladzijde 19) 

Algemene vragen 

Wordt er verslaglegging gemaakt? 
Ja, van elke informatiebijeenkomst wordt een globaal verslag gemaakt, dat wordt gepubliceerd op de 

website van de gemeente Gorinchem. 

In het tweede filmpje wordt gesproken dat er informatie is verstuurd naar de 

hypotheekverstrekker. Hoe kan dit? Hoe weet de gemeente wie de hypotheekverstrekkers 

van de panden zijn? Is dit te verantwoorden in relatie tot de AVG? 
De gemeente Gorinchem is volgens de Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 verplicht om 

bij het aanwijzingstraject niet alleen de eigenaren, maar ook de zakelijk gerechtigden – zoals 

hypotheekverstrekkers – van potentiële monumentale of beeldbepalende panden aan te schrijven.  

Bureau Helsdingen heeft hiervoor het kadastrale register geraadpleegd. Daarin zijn eigenaren en 

hypotheekverstrekkers opgenomen. Dit is een openbaar register. Deze handelswijze is niet in strijd 

met de richtlijnen van de AVG. 

Wat als een hypotheekverstrekker geen toestemming geeft? 
Het college van b. en w. vraagt niet om toestemming van de eigenaar en de hypotheekverstrekker 

van het aan te wijzen pand of object. Zij kan zelfstandig besluiten om een pand of object aan te 

wijzen en heeft hier geen toestemming van eigenaar of hypotheekverstrekker nodig.  Beiden kunnen 

nu wel  een zienswijze tegen het ontwerp besluit indienen. Het college neemt deze zienswijze mee in 

haar definitieve besluitvorming.   

Wordt het pand meer waard als het een monument is? 
Dit is een discussiepunt. De meningen zijn hierover verdeeld. De meeste makelaars geven aan dat het 

niets uitmaakt, de waarde wordt vooral bepaald door de grootte en de ligging van het pand.  

Onderzoeken wijzen eerder op een lichte waardestijging dan op waardedaling. De waarde is 

overigens altijd onderhevig aan de woningmarkt, ook wat betreft de waarde door de monumentale 

status. 

Uit onderzoek blijkt dat de verkoopprijs van monumenten lager is. In de omgeving zijn huizen 

echter wel duurder, omdat ze een aantrekkelijke woonomgeving hebben. Op welk rapport 

baseert u dat de prijs stijgt? 
Dit blijkt uit het rapport ‘Cultureel erfgoed op waarde geschat’, dat een aantal jaren geleden is 

uitgebracht. Deze vraag kan worden voorgelegd via monumenten@gorinchem.nl, zodat er een meer 

gedetailleerd antwoord kan worden gegeven. 
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Waarop baseert u dat de monumentenstatus de prijs positief lijkt te beïnvloeden? 
Volgens makelaars wordt de prijs van een pand voornamelijk bepaald door de grootte en de ligging 

van het pand. De monumentenstatus heeft hier maar een kleine invloed op. Aan de ene kant kan de 

waarde verminderen door de beperkingen die een monumentaal pand heeft, aan de andere kant 

trekt een monumentaal pand juist publiek die waardering heeft door dergelijke panden. Vanuit de 

literatuur en gesprekken met de makelaarsbranche lijkt de monumentenstatus een lichte positieve 

invloed te hebben op de prijs. De waarde is overigens altijd onderhevig aan de woningmarkt, ook wat 

betreft de waarde door de monumentale status. 

Op welke termijn is een beleid met betrekking tot stadsbehoud te verwachten, waardoor de 

plichten niet alleen bij de eigenaren van de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 

panden komen te liggen? Denk hierbij aan het herzien van beleidsplannen m.b.t. mobiliteit,  

boringen en ontwikkelingen binnen en rondom de vestigingswallen e.d. 
Een dergelijk beleid is nu niet beschikbaar en  is op korte termijn niet te verwachten.  

Kan er een visie komen over de gehele stad, in plaats van alleen voor monumentale en 

beeldbepalende panden? Nu is het zo dat het in één straat kan variëren tussen monumenten 

en panden waar een gehele nieuwe kunststof pui in gezet mag worden. Deze panden zijn toch 

ook beeldbepalend als zij in dezelfde straat staan? Hoe gaat de gemeente daarmee om? Hoe 

zorgen we dat dit soort excessen ook voorkomen worden en de gehele binnenstad 

beeldbepalend wordt? 
Het is lastig om antwoord te geven op deze vraag. Het is niet duidelijk over welk specifiek pand het 

gaat en of er al dan niet een vergunning is verleend voor de kunststof pui. De binnenstad valt al 

onder het beschermend regime van het (rijks)beschermd stadsgezicht. 

Dit regime sluit de toepassing van een kunststof pui onder bepaalde voorwaarden niet volledig uit. 

Denk hierbij aan de toepassing van een dergelijke pui bij nieuwere panden of winkelpanden in de 

binnenstad. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. De gemeente wil van de binnenstad geen 

museum maken, maar wil wel historische zaken behouden. Dat is ook het doel van de gemeentelijke 

monumentenstatus. Er moet wel worden gekeken naar wat wel kan (behoud van het monument 

door ontwikkeling). Er zijn namelijk nog veel zaken die wel kunnen en mogen. De gemeente denkt 

graag mee in deze mogelijkheden.  

Als ik mijn pand verkoop, wat zijn dan de gevolgen van de 'pandstatus' en wat voor invloed 

heeft dat dan op de pandwaarde? 
Bij verkoop blijft de status van pand als gemeentelijk monument gehandhaafd. Deze status wordt 

ook vastgelegd in het kadastrale register. Voor wat betreft de invloed op de waarde van het pand, 

daar zijn verschillende theorieën over. Dit is een discussiepunt en de meningen zijn hierover 

verdeeld. De meeste makelaars geven aan dat het niets uitmaakt, de waarde wordt bepaald door de 

grootte en de ligging van het pand.  Onderzoeken wijzen eerder op een lichte waardestijging dan op 

waardedaling. De waarde is overigens altijd onderhevig aan de woningmarkt, ook wat betreft de 

waarde door de monumentale status. 

Zou de gemeente mijn woning willen of kunnen open? 
Dat is niet het geval. De gemeente heeft geen aankoopbeleid en  is niet voornemens om panden aan 

te kopen. 
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Kunnen we de komende periode nog andere plannen verwachten met betrekking tot panden 

in de binnenstad, bijvoorbeeld het tegengaan van beleggingspanden zoals in andere steden 

ook wel gebeurt? 
Recent is aan de gemeenteraad gevraagd of er behoefte is aan regelgeving hiervoor. Dat is het geval. 

Er zijn dan ook regels op komst. 

Welke handhavings-/dwangmiddelen heeft de gemeente als de toegang tot het pand wordt 

geweigerd, bijvoorbeeld bij een nulmeting? 
Dat is een handhavingskwestie. Daar kan op dit moment geen duidelijk antwoord op gegeven 

worden. Deze vraag moet worden voorgelegd aan de handhavingsjuristen. Deze vraag kan het beste 

gesteld worden via monumenten@gorinchem.nl.  
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Vragen over de procedure 

Sinds 2018 is de gemeente al bezig met het voorbereiden van het aanwijzingstraject voor 

gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Waarom zijn de eigenaren pas in 

mei 2021 geïnformeerd? 
Aan dit traject is een langdurig voortraject voorafgegaan. In feite heeft de werkelijke herstart al in 

2016 plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft toen raadsbreed aan het college van b. en w. de 

opdracht gegeven,  te komen tot  een gemeentelijk monumentenbestand. Als eerste stap zijn o.a.  de 

erfgoedverordeningen en inventarisatielijsten geactualiseerd en is de erfgoedcommissie 

geselecteerd en benoemd..  Hierover heeft openbare besluitvorming plaatsgevonden.  Eind 2019 

heeft het college van b. en w. besloten het aanwijzingstraject te starten. De start van dit traject  

stond gepland voor april 2020. Dit heeft echter, door de maatregelen rondom COVID-19 geen 

doorgang kunnen vinden. Daardoor is het traject ruim  een jaar vertraagd. 

Ik heb nog steeds geen brief ontvangen. Wanneer kan ik deze verwachten? 
Er zijn een aantal meldingen bij de gemeente binnengekomen, die vooral gaan over het toezenden 

van het ontwerp besluit naar foutieve adressen. Deze meldingen worden op dit moment door de 

gemeente geïnventariseerd en bekeken. Waar nodig worden de aanwijzingsprocedure voor die 

panden gerepareerd. De rechten die iemand daarbij heeft, zoals zienswijzeprocedure met een de 

indieningstermijn van zes weken, wordt hierbij gegarandeerd. De betrokken eigenaren en 

hypotheekverstrekkers worden hierover apart geïnformeerd. 

Wat is de procedure voor belanghebbenden die nog geen informatie hebben ontvangen? 
Er zijn een aantal meldingen bij de gemeente binnengekomen, die gaan over het toesturen van de 

ontwerpbesluiten aan foutieve adressen. Deze meldingen worden op dit moment door de gemeente 

geïnventariseerd en beoordeeld. Waar nodig worden deze procedures gerepareerd. De rechten die 

iemand daarbij heeft, zoals de indieningstermijn van 6 weken van de zienswijze, worden in de 

reparatie ook meegenomen. De betrokken eigenaren en hypotheekverstrekkers worden apart 

hierover geïnformeerd. 

De informatiesessies vinden vrij laat in het proces plaats. Wat is hiervan de reden? 
De informatiesessies vinden bewust plaats in het midden van de procedure. Op deze manier kunnen 

belanghebbenden op basis van de informatieverstrekking de tweede helft van de proceduretermijn 

nog gebruiken om over te gaan tot het indienen van een zienswijze. 

Hoe komt de puntentelling tot stand? 
De scores zijn gebaseerd op aantal criteria, zoals architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische 

waarde, ensemblewaarde, stedenbouwkundige waarde, zeldzaamheid en gaafheid. Voor ieder 

aspect zijn punten gegeven. Deze punten leiden tot een eindscore. Bij meer dan tien punten wordt 

het pand aangewezen als monumentaal pand, bij minder dan tien punten als beeldbepalend pand. 

Hierop zijn enkele uitzonderingen. Hier is een scorematrix voor. Deze scorematrix kan worden 

aangevraagd bij monumenten@gorinchen.nl. De matrix ligt ook ter visie in de leeshoek van het 

stadhuis. 

Wat houdt de score in die is gegeven aan de panden? 
De scores zijn gebaseerd op aantal criteria zoals architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische 

waarde, ensemblewaarde, stedenbouwkundige waarde, zeldzaamheid en gaafheid. Voor ieder 

aspect zijn punten gegeven. Deze punten leiden tot een eindscore. De hoofdregel is dat bij meer dan 

10 punten het pand wordt aangewezen als monument, bij minder dan 10 punten als beeldbepalend 
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pand.  Hierop zijn enkele uitzonderingen. De scorematrix is openbaar en ligt ter visie in de leeshoek 

van het stadhuis. De matrix kan worden opgevraagd bij monumenten@gorinchem.nl.  

Waar kunnen bewoners terecht voor vragen over de ontvangen redengevende beschrijving? 
U kunt dit het beste vragen door te mailen naar monumenten@gorinchem.nl. 

Er is een aantal punten ten aanzien van de procedure waar ik vragen en opmerkingen over 

heb. 
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze mailen naar monumenten@gorinchen.nl. Op deze wijze 

kan de gemeente de waarneming beoordelen en controleren. De zienswijzeprocedure is ook bedoeld 

voor het in kaart brengen van onvolledigheden in de redengevende beschrijving. De 

erfgoedcommissie is enige tijd geleden ingesteld, dit is een onafhankelijke commissie welke advies 

uitbrengt richting het college van b. en w. Aan de hand van het advies wordt door het college een 

besluit genomen. 

Wat zijn goede en houdbare gronden voor bezwaar? 
Op dit moment zitten we nog niet in de bezwaarfase, maar in de zienswijzefase. Dat betekent dat 

belanghebbenden in staat worden gesteld om te reageren in het kader van de zienswijzeprocedure. 

Een ingediende zienswijze wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming door het college van 

b. en w. en  kan leiden tot wijziging van het aanwijzingsbesluit. De inhoud bepaalt de indiener zelf. 

Gegronde redenen zullen vooral zijn gericht op de monumentwaardigheid. Het kan ook zijn dat de 

indiener het niet eens is met de inhoud van de redengevende beschrijving. Deze inhoud kan ook naar 

aanleiding van de binnengekomen zienswijze worden aangepast. 

Ik heb een pand waarbij enkel de voordeur zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. De rest van 

het pand ligt achter de gevellijn en is al volledig vernieuwd door de vorige eigenaar. De 

tekeningen die aanwezig zijn bij de gemeente kloppen niet. Op basis waarvan wordt dan 

bepaald dat het een monument is?  
Geadviseerd wordt om hierover een zienswijze in te dienen. Dan zullen wij uw situatie opnieuw 

beoordelen. De uitkomsten hiervan worden dan meegenomen in de definitieve besluitvorming 

omtrent aanwijzing.  

Waarom is de overval techniek gebruikt en is er geen gewoon overleg vooraf geweest? 
De gemeente heeft geen overval techniek gehanteerd. Dit traject kent een lange voorgeschiedenis. In 

2016 heeft de herstart van het project plaatsgevonden. De gemeenteraad gaf het college van b. en 

w. (raadsbreed) de opdracht het monumentenbestand uit te breiden met gemeentelijke 

monumenten en beleid. Daarvoor zijn eerst een aantal zaken geactualiseerd, zoals de 

erfgoedverordeningen en de inventarisatielijsten. Er is ook een nieuwe erfgoedcommissie 

geselecteerd en benoemd. Deze voorfase is in de openbaarheid uitgevoerd en ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad voorgelegd. Eind 2019 heeft het college van b. en w. besloten te starten met het 

aanwijzingstraject. De start van dit traject stond gepland voor april 2020. Dit heeft echter, door de 

maatregelen rondom COVID-19 geen doorgang kunnen vinden. Daardoor is er ruim een jaar 

vertraging opgetreden. 

mailto:monumenten@gorinchem.nl
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Krijg ik buiten het summiere A4'tje nog een detailbeschrijving van wat er onder de regeling 

gaat vallen? Hoe krijg ik inzichtelijk wat de oude tekeningen zijn die ten grondslag liggen aan 

deze besluiten? 
Bij de ontwerpbesluiten voor gemeentelijke monumenten is een redengevende beschrijving van 1 A4 

opgenomen. Deze beschrijving is aan de hand van de buitengevels, zichtbaar vanaf de openbare weg, 

opgesteld. Het totale pand wordt als gemeentelijk monument aangewezen, dus zowel de buiten- als 

de binnenkant van het pand. De redengevende beschrijving is de motivering waarom het pand wordt 

aangemerkt als monumentaal pand. Er komt geen verdere detailbeschrijving. Als u wilt verbouwen, 

dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Bij indiening van de aanvraag moet u een tekening 

indienen van zowel de bestaande als de nieuwe situatie. In het regionale archief zijn bouwdossiers 

met oude tekeningen en/of foto’s beschikbaar. Dit geldt echter niet voor alle panden. Wilt u nagaan 

of een bouwdossier van uw pand beschikbaar is en de tekeningen en/of oude foto’s inzien? Dan kunt 

u dit opvragen bij de gemeente. Bij iedere verandering aan een gemeentelijk monument, is een 

vergunning nodig. Er wordt dan ook verwacht dat u deze aanvraagt. Er wordt geen 

monumenteninspectie ingericht, die uw woning actief komt controleren. De gemeente gaat er in 

beginsel vanuit, dat u een aanvraag voor bebouwen naar waarheid en ter goeder trouw indient. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er toezicht en handhaving plaatsvinden. 
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Vragen over beeldbepalende panden 

Wat betekent "Beeldbepalend pand" precies en wat zegt de score? 
De scores zijn gebaseerd op een aantal criteria, zoals architectuurhistorische waarde, 

cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde, stedenbouwkundige waarde, zeldzaamheid en 

gaafheid. Voor ieder aspect zijn punten gegeven. Deze punten leiden tot een eindscore. Bij meer dan 

10 punten wordt het pand aangewezen als gemeentelijk monument, bij minder dan 10 punten als 

beeldbepalend pand. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Hier is een scorematrix voor. Deze 

scorematrix kan aangevraagd worden bij monumenten@gorinchem.nl. De matrix ligt ook ter visie in 

de leeshoek van het stadhuis. 

Is er een verschil tussen beschermd stadsgezicht en beeldbepalend pand? 
Er zit zeer weinig verschil tussen beschermd stadsgezicht en een beeldbepalend pand. Beiden 

worden getoetst aan dezelfde criteria. Bij een beeldbepalend pand zijn er minder mogelijkheden bij 

verandering aan het ensemble. Het beschermd stadsgezicht is vanuit de rijksoverheid tot stand 

gekomen en beschermd voornamelijk de structuur van de stad, zoals het stratenpatroon. Een 

beeldbepalend pand wordt aangewezen door de gemeente en is gericht op het individuele pand. 

Wat zijn de restricties voor een beeldbepalend pand? 
Bij de toetsing van het veranderen van een beeldbepalend pand is de essentie dat het beeld van het 

pand in stand blijft. De buitenkant van het pand is beschermd, Dit geldt niet voor de binnenkant. 

Vergunningsvrij bouwen is, binnen bepaalde kaders, nog steeds toegestaan. Regulier onderhoud aan 

een beeldbepalend pand is altijd vergunningsvrij. Vooral het behoud van de gevels is van belang. 

Gelden voor beeldbepalende panden dezelfde beperkingen als voor gemeentelijke 

monumenten? 
Er is onderscheid tussen beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. Beeldbepalende 

panden kunnen gezien worden als een soort lightversie van gemeentelijke monumenten. Bij 

gemeentelijke monumenten is er sprake van meer beperkingen en meer regelgeving dan bij 

beeldbepalende panden. Essentie bij een gemeentelijk monument is dat deze niet mag worden 

gesloopt. Een beeldbepalend pand mag wel worden gesloopt, mits deze qua hoofdvorm op dezelfde 

wijze wordt herbouwd. Bij een gemeentelijk monument gaat het om de bescherming van het gehele 

pand, zowel de buiten- als binnenkant, terwijl bij een beeldbepalend pand het accent ligt op de 

buitenkant, hetgeen wat gezien wordt vanuit de openbare ruimte. Bij gemeentelijke monumenten is 

vergunningsvrij (ver)bouwen niet van toepassing. Bij beeldbepalende panden gelden de wettelijke 

mogelijkheden om vergunningsvrij te (ver)bouwen, tenzij de panden zijn gelegen binnen het 

beschermd stadsgezicht.  Dat zijn de belangrijkste verschillen tussen beeldbepalende panden en 

gemeentelijke monumenten.  

Is het (onzichtbaar) plaatsen van zonnepanelen op een beeldbepalend pand 

vergunningplichtig? 
Het antwoord is ja. De binnenstad is een (rijks)beschermd stadsgezicht. Daar is nu al niets 

vergunningsvrij. Dus ook niet voor het vanaf de openbare weg onzichtbaar plaatsen van 

zonnepanelen. Hiervoor is nu al een omgevingsvergunning nodig.  

mailto:monumenten@gorinchem.nl
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Onze VVE draagt zorg voor goed onderhoud, waardoor het pand beeldbepalend blijft. Er 

worden echter regelmatig fietsen tegen het pand geplaatst. Wat doet de gemeente om het 

pand mooi te houden. Kan de gemeente handhaven hierop? 
Als hier meldingen over binnenkomen, dan kijkt de gemeente of handhaving nodig is en welke 

maatregelen hiertegen genomen kunnen of moeten worden.  

Is het voor beeldbepalende panden mogelijk om advies te krijgen met betrekking tot isolatie 

van de gevel (ramen)? 
Ja, dat kan. Er kan hiervoor gemaild worden naar monumenten@gorinchem.nl. 

In een eerder traject hebben wij een vergunning gevraagd voor het plaatsen van screens. 

Deze is toen afgewezen. Wanneer houdt het beeldbepalend zijn op en begint het goed 

kunnen wonen van bewoners? 
De binnenstad valt onder het rijksbeschermd stadsgezicht. Voor het wijzigen van panden, waaronder 

het aanbrengen van screens, is daarom nu al een omgevingsvergunning met een positief advies van 

de erfgoedcommissie nodig. Het aanwijzen tot gemeentelijk monument of beeldbepalend pand 

wijzigt dit niet. Als het nu al niet mogelijk is, dan is dat straks ook niet zo.  

Mijn pand is aangewezen als beeldbepalend pand. Er zitten foto’s bij uit 2014 à 2015. 

Inmiddels is al e.e.a. veranderd. Wat is het uitgangspunt van de bepaling, wanneer is dat 

vastgelegd? 
In 2008 is een inventarisatie met waardevolle panden en objecten opgeleverd. Deze is een aantal jaar 

geleden geactualiseerd. Dat was in 2019. U kunt een zienswijze indienen als u een actuelere 

beschrijving of foto wilt. Een beeldbepalend pand is een soort lightversie van gemeentelijke 

monumenten. Beeldbepalende panden beperken zich daarom qua beschrijving tot foto, adres, huidig 

gebruik en score. 

Wat zijn de regels voor glas en kozijnen voor beeldbepalende panden?  
De regels voor glas en kozijnen zijn voor beeldbepalende panden hetzelfde als voor monumenten, 

daar waar het gaat om hetgeen wat vanuit de openbare ruimte zichtbaar is. Ook hier geldt dat er 

advies gevraagd kan worden aan de gemeente.  

Is er bij een beeldbepalend pand een vergunning nodig voor het vervangen van enkelvoudige 

ramen door dubbel of triple glas, wanneer er aan het zicht niets wordt veranderd? 
Hier is een vergunning voor nodig. Er wordt dan gekeken naar de manier van uitvoeren. Bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een groot aantal plannen, bekend als het gaat om het 

isoleren van monumenten. Ook staan hier voorbeelden van manieren voor vervangen van glas, 

waarbij de monumentale waarde gehandhaafd blijft.  

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/publicaties  

Wat voor extra aanvragen moet ik doen bij een beeldbepalend pand? Buiten de 'standaard' 

kleuren van mijn pand en tot nog toe kon ik ook alles 'buiten het zicht van de straat aan mijn 

pand veranderen. 
Als u iets wilt veranderen aan de gevels van een beeldbepalend pand, dan is dat vergunningplichtig. 

Daar zit geen verschil in met een monumentaal pand. Bij een monumentaal pand is ook de 

binnenkant beschermd. Dit geldt niet voor een beeldbepalend pand. 

mailto:monumenten@gorinchem.nl
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Mijn pand is straat- en steegzijde. Wat is dan de beeldbepaling? Alleen de straatzijde of ook 

de steegzijde? 
Voor de redengevende beschrijving zijn de buitengevels vanaf de openbare weg bepalend geweest, 

dus beide zijden.  
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Vragen over gemeentelijke en monumentale panden 

Wat zijn de voordelen van het hebben van een monumentaal pand? Wat mag van de 

gemeente worden verwacht in ruil voor de monumentale bescherming en het moeten 

voldoen aan de eisen? 
De voordelen van aanwijzing als gemeentelijk monument is het behoud van het pand. De gemeente 

heeft stimuleringsmaatregelen genomen. Ten eerste biedt de gemeente aan eigenaren van een 

gemeentelijk monument een gratis abonnement voor de monumentenwacht aan. De 

Monumentenwacht is een organisatie die periodiek advies geeft over het (structurele) onderhoud 

van monumentale panden. Daarnaast geeft het cluster Wabo van de gemeente Gorinchem, als 

daarom wordt gevraagd, gratis verbouwingsadvies. Tot slot worden er geen leges geheven voor het 

in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit monumenten en 

worden de kosten voor advies van de erfgoedcommissie niet in rekening gebracht. Op dit moment 

wordt er niet voorzien in een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten binnen de gemeente 

Gorinchem. 

Wordt er voor de binnenkant van een monumentaal pand een nulmeting gemaakt, voor de 

aanwijzing als monument plaatsvindt? 
Nee, er wordt geen nulmeting gemaakt voor het interieur. De waardering, zoals opgenomen in de 

redengevende beschrijving, heeft plaatsgevonden op basis van het exterieur. Deze beschrijving 

maakt onderdeel uit van het definitieve aanwijzingsbesluit. 

Wat gaat de gemeente doen om de monumentale panden te beschermen tegen externe 

invloeden zoals trillingen in de straat? 
Doelstelling van aanwijzing door de gemeente is het behouden van de monumentale de panden. 

Voor invloeden van buitenaf worden op dit moment geen specifieke maatregelen genomen. 

Welke eisen gaat de gemeente stellen aan panden die de monumentale status krijgen? 
Uitgangspunt is dat het monumentale pand in de huidige staat blijft behouden.   Als de eigenaar het 

pand wil verbouwen of wijzigen, dan dient hij hiervoor een vergunning aan te vragen. De gemeente 

Gorinchem vraagt niet van de eigenaren om monumentale panden te reconstrueren of terug te 

brengen in de oorspronkelijke staat. De gemeente gaat geen eisen stellen rondom het reguliere 

onderhoud, tenzij het gaat om een exces m.b.t. verwaarlozing en/of verpaupering. 

Heeft de gemeente in kaart hoe de monumentale panden er aan de achterzijde en de 

binnenkant uitzien? Als dit niet het geval is, wat heeft het dan voor nut om een vergunning 

aan te vragen, als de situatie niet bekend is? 
De gemeente is redelijk goed op de hoogte hoe alles er uitziet in de binnenstad. In beginsel moet 

voor alle wijzigingen aan de buitengevels en binnenkant van een gemeentelijk monument een 

vergunning worden aangevraagd. Aanvrager moet alle benodigde documenten, o.a. tekeningen van 

de huidige en toekomstige situatie, en onderzoeken aanleveren. Hieruit moet blijken dat de 

monumentale onderdelen van de gevels en interieur blijven behouden. De gemeente toetst en 

controleert de aangeleverde stukken. Als een monumentaal pand zonder vergunning wordt 

verbouwd, dan kan de gemeente in het kader van toezicht vragen stellen en uiteindelijk overgaan tot 

handhaving.  
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In beschermd stadsgezicht is het nu toegestaan om screens te plaatsen. Verwacht u dezelfde 

mogelijkheden ook wanneer het pand een monument wordt? 
Voor het aanbrengen van screens op een monumentaal of beeldbepalend pand moet een 

omgevingsvergunning worden aangevraagd.  De erfgoedcommissie brengt hierover advies uit. Het is 

de verwachting dat deze commissie geen positief advies zal afgeven voor het aanbrengen van 

screens op monumenten en/of beeldbepalende panden. 

Wat zijn de voor- en nadelen van aanwijzing tot gemeentelijk monument (niet in de 

binnenstad gelegen)? 
De verschillen voor panden buiten de binnenstad, dus buiten het beschermde stadsgezicht gelegen, 

zijn het grootst. Belangrijkste verschil is dat het monumentale pand gelegen buiten het beschermd 

stadsgezicht niet mag worden gesloopt. Het pand moet immers voor de toekomst behouden blijven. 

Verbouwen kan enkel als de monumentale waarden ervan in stand blijven. Het vergunningsvrij 

(ver)bouwen van het pand is niet meer mogelijk. Voordeel is dat u een zeer waardevol en 

karakteristiek pand heeft en gemeente dat ook formeel erkent. Dit is in zekere zin een compliment 

van de gemeente voor goed beheer van het pand. De gemeente komt u tegemoet door middel van 

stimuleringsmaatregelen. 

Volgens de filmpjes is zowel de buiten- als binnenkant van het pand onderdeel van de 

aanwijzing tot gemeentelijk monument. Wat voor gevolgen heeft dat, als het pand vrij recent 

geheel aan de binnenkant is gestript, voor eventuele toekomstige aanpassingen en 

toestemming aanvragen? 
Bij monumentale aanwijzing is de huidige staat van het pand uitgangspunt. De gemeente verplicht de 

eigenaar niet, om het pand te reconstrueren en terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Het 

pand is beoordeeld op basis van de buitenkant. De monumentale bescherming geldt voor zowel de 

binnen- als buitenkant. Deze reikwijdte van de monumentale bescherming is in de 

Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 opgenomen Is de eigenaar van mening dat het pand 

geheel of deels niet monumentwaardig is, dan kan zij/hij dit via een in te dienen zienswijze aangeven. 

Stel je hebt een perceel, waarvan een deel de bestemming heeft "Wonen" (naast de huidige 

woning). Dit perceel is nu nog onbebouwd. Vormt de monumentale aanwijzing een 

belemmering voor het eventueel ontwikkelen van het naastgelegen perceel?  
De monumentale bescherming heeft alleen betrekking op het aan te wijzen pand, e.e.a. zoals 

opgenomen in de redengevende beschrijving. Is het naastgelegen nu nog onbebouwde perceel niet 

opgenomen in de beschrijving, dan maakt het perceel geen onderdeel uit van de monumentale 

aanwijzing. Als een deel van het perceel later wordt bebouwd, dan mag dit niet leiden tot aantasting 

van het monument. Wordt het perceel kadastraal gesplitst, dan heeft het perceel geen relatie meer 

met het monument. Voor een bouwplan moet uiteraard altijd een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. Deze wordt getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Is het perceel gelegen binnen 

het beschermd stadsgezicht, dan wordt het plan ook getoetst door de erfgoedcommissie. Dit is de 

normale procedure voor het bouwen van een woning. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, 

kan overigens wel eisen worden gesteld aan de omgeving van bijvoorbeeld een monumentaal pand 

of object.  
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Stel dat een pand wordt bestempeld als gemeentelijk monument. Hoe weet de gemeente dan 

hoe een pand er aan de binnenkant uit ziet? 
Indiener moet bij de vergunningaanvraag in ieder geval informatie aanleveren m.b.t. de huidige en 

toekomstige situatie. Na het ontvangen van een vergunningsaanvraag vergelijkt de gemeente de 

aanvraag met de bij haar bekend zijnde informatie over het pand. Het gaat hierbij vooral om 

documenten van het pand uit het Regionaal Archief. Daarnaast kan er een bezichtigingsafspraak 

worden gemaakt, zodat met de eigenaar van het pand kan worden besproken wat de 

verbouwingsmogelijkheden zijn. 
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Vragen over verduurzaming 

Zijn de voorwaarden/criteria voor verduurzaming (bijv. plaatsen zonnepanelen) hetzelfde bij 

het beschermd stadsgezicht (huidige situatie) als bij gemeentelijke monumenten (mogelijke 

nieuwe situatie)? 
Het huidige regime m.b.t. het beschermd stadsgezicht blijft zowel in de oude als nieuwe situatie 

hetzelfde. Dit geldt niet voor aan te wijzen panden buiten het beschermd stadsgezicht.  De eigenaren 

van deze panden konden gebruik maken van het  vergunningsvrij bouwen. Na aanwijzing is dit voor 

hen niet meer mogelijk. 
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Vragen over onderhoud, verbouwen en vergunning 
Tot wie kan je je richten bij klachten over onderhoud aan een gemeentelijk monument? 
U kunt het beste mailen naar monumenten@gorinchem.nl. 

Kan de gemeente onderhoud afdwingen bij eigenaren? Hoe gaat de gemeente om met 

onderhoud aan het voor haar onbekende interieur? 
Regulier onderhoud is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Op grond van de 

Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 kan het college van b. en w. bij excessen door 

achterstallig onderhoud handhavend optreden. Denk hierbij aan het door achterstallig onderhoud 

laten vervallen of vernielen van een monumentaal pand. 

Juridisch gezien is een monument in zijn totaliteit beschermd, zowel de buiten- als de binnenkant. 

Het interieur van de panden is bij de gemeente niet bekend. Verandering aan het interieur wordt 

getoetst aan de hand van de door indiener aan te leveren tekeningen met de bestaande en 

toekomstige situatie. Er kan met indiener een bezichtigingsafspraak worden gemaakt om het 

interieur van het pand te bezichtigen. Het doel is om het karakter van het monument in stand te 

houden, waaronder ook de interieurwaarde.  

Is de eigenaar van een gemeentelijk monument verplicht het pand naar behoren te 

onderhouden? Als de eigenaar dit niet doet, heeft de gemeente dan de mogelijkheid om in te 

grijpen? 
Op grond van de de Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 kan het college van b. en w.  bij 

excessen door achterstallig onderhoud  handhavend optreden.  Denk hierbij aan het door 

achterstallig laten vervallen of vernielen van  een monumentaal pand.  

Is er nog een onderhoudsplicht vanuit de gemeente, voor de eigenaar? 
Op grond van de Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 kan het college van b. en w. bij 

excessen door achterstallig onderhoud handhavend optreden. Denk hierbij aan het door achterstallig 

onderhoud laten vervallen of vernielen van een monumentaal pand. 

Zijn de onderhoudsadviezen van de Monumentenwacht verplicht om op te volgen? 
Nee, dat is niet verplicht. Het is als eigenaar wel verstandig om de adviezen van de 

Monumentenwacht op te volgen.  

Dient er voor iedere verbouwing aan een gemeentelijk monument een vergunning te worden 

aangevraagd? 
In beginsel moet voor iedere verbouwing van een gemeentelijk monument een 

omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor een individuele beoordeling kan worden gemaild 

naar monumenten@gorinchen.nl. Deze vergunningplicht geld nu al, sinds de voorbescherming 

ingaande op 10 mei jl. (verzenddatum van de ontwerpbesluiten). Op dit moment zit de gemeente in 

de zienswijzenfase. De indieningstermijn is zes weken en is ingegaan vanaf 11 mei jl. (een dag na de 

verzending van het ontwerpbesluit). Belanghebbenden kunnen via een zienswijze reageren. Alle 

indieners van een zienswijze ontvangen een ontvangstbevestiging. De zienswijzen worden 

meegenomen in de definitieve besluitvorming door het college van b. en w. Dit kan ook leiden tot 

wijziging van het besluit. Naar aanleiding van het definitieve aanwijzingsbesluit wordt een monument 

daadwerkelijk aangewezen als monument. Hiertegen staat bezwaar en beroep open. 

mailto:monumenten@gorinchem.nl
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Moet ik voor elke wijziging leges voor een omgevingsvergunning betalen? 
Nee, de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning activiteit 

monumenten worden niet in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de advieskosten van de 

erfgoedcommissie. De leges voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen worden wel geheven, 

maar dat geldt voor iedereen. 

Kan er worden geconstateerd dat in de toekomst, vaker dan in het verleden, een vergunning 

moet worden aangevraagd? 
Dit is afhankelijk of het pand is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht of daarbuiten. 

Pandeigenaren binnen het beschermd stadsgezicht moeten nu al voor wijzigingen aan hun pand een 

omgevingsvergunning aanvragen, incl. advies door de erfgoedcommissie. Dit wordt anders voor een 

eigenaar van een monumentaal pand buiten het beschermd stadsgezicht. Mede door het vervallen 

van de mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen zal voor deze categorie  wel degelijk sprake zijn 

van een toename van vergunningaanvragen. 

Graag de bevestiging dat als ik nu met het beschermd stadsgezicht geen vergunning nodig 

heb, dat dit ook niet hoeft na toekenning van de monumentale status. Is dit wel, dan betekent 

dit dat ik door monumentale aanwijzing word geconfronteerd met hogere kosten.    
Panden die nu vallen onder het beschermd stadsgezicht, moeten voor veel zaken al een vergunning 

aanvragen. Het kan echter voorkomen, dat bij een monumentaal pand een vergunning moet worden 

aangevraagd, die niet nodig is voor een pand dat enkel onder het beschermd stadsgezicht valt. Denk 

hierbij aan wijzigingen aan het interieur. Daarnaast dienen bij monumentale panden twee  

vergunningsactiviteiten te worden aangevraagd, voor de activiteiten bouwen en monument. De leges 

voor de omgevingsvergunning activiteit monument worden echter niet in rekening gebracht. Dit 

geldt ook voor de kosten van het advies van de erfgoedcommissie.  Als u een mail stuurt naar 

monumenten@gorinchem.nl, dan leggen wij uit  wat wordt verstaan  onder de activiteiten bouwen 

en monument. U kunt hiervoor ook een  individueel gesprek aanvragen. Tijdens het gesprek  kijken 

wij naar uw concrete situatie. Een aantal zaken is  namelijk afhankelijk van het specifieke object en 

van de aanvraag om omgevingsvergunning. 

Waarom is de gemeente van oordeel dat zij inspraak moeten hebben in verbouwingen aan of 

in mijn huis, anders dan buiten de normale vergunningsprocedure? Wat heeft de beschermde 

status voor nut, ten opzichte van de normale vergunningsprocedure? 
Als u nu een pand heeft in de binnenstad, dan valt u al onder het beschermend regime van het 

(rijks)beschermd stadsgezicht. Er verandert dan voor u weinig. U heeft immers al te maken met een 

vergunning- en adviesplicht van de erfgoedcommissie voor wijzigingen aan uw pand. Als u een pand 

heeft buiten de binnenstad, dan verandert er meer. Op dit moment kunt u aan het pand activiteiten 

uitvoeren, waarvoor u geen vergunning nodig heeft. Als uw pand is aangewezen als gemeentelijk 

monument of beeldbepalend pand, met nu al de voorbescherming, dan moet u voor de meeste 

activiteiten aan uw pand bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.  

Waarom kan de vergunning niet via de gewone vergunningsprocedure. Dan is de status van 

monumentaal pand toch niet nodig? 
De eerste doelstelling van een gemeentelijk monument is het behoud ervan en het voorkomen dat 

het pand wordt gesloopt. Tweede doelstelling is dat het monumentale pand niet zomaar gewijzigd 

kan worden. De mogelijkheden van vergunningsvrij (ver)bouwen zijn niet van toepassing op een 
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gemeentelijk monument. Via de omgevingsvergunning kan de gemeente eventuele aantasting van de 

monumentale waarden van het pand voorkomen. 

Moet ik voor elke verbouwing een bouwhistorisch onderzoek doen? 
Dat ligt eraan hoe ingrijpend de verbouwing is. Bij het plaatsen van een dakkapel is dit bijvoorbeeld 

niet nodig. Bij een ingrijpende verbouwing, die wijzigingen brengt in de structuur of de constructie 

van het pand, kan dit wel nodig zijn. Een bouwhistorisch onderzoek geeft informatie wat behouden 

moet worden, maar ook waar de ontwikkelruimte zit. Enerzijds geeft het de waardering aan van het 

monument, anderzijds is het een hulpmiddel om de beste keuzes te maken om de monumentwaarde 

zoveel mogelijk in stand te houden.  

Wat kost een historisch onderzoek? 
Een historisch onderzoek wordt enkel ingezet indien dit meerwaarde oplevert in het kader van de 

vergunningsaanvraag. Hierbij wordt de monumentwaarde in zijn totaliteit in kaart gebracht. Men 

moet rekenen op €1000 en meer. 

Kunnen we ergens een heldere opsomming vinden voor welke zaken een vergunning 

aangevraagd moet worden? Bijv. klapramen i.p.v. schuiframen, verandering kleur kozijnen 

etc. 
Deze opsomming is niet te geven. Binnen het beschermend stadsgezicht heeft u nu al voor iedere 

wijziging een omgevingsvergunning met een positief advies van de erfgoedcommissie nodig. Voor 

vragen hierover kunt u altijd contact opnemen via monumenten@gorinchem.nl. 

De achterkant en binnenkant van mijn pand is niet zichtbaar, maar de kosten van 

verbouwings- en of herstelwerkzaamheden komen wel voor mijn rekening. Heeft een 

eigenaar nog wel enige vrijheid?  
Een aangewezen monument betreft het pand in zijn totaliteit, zowel van binnen als buiten. Het is in 

het belang van de eigenaar zelf om het pand op een goede manier en regulier te onderhouden. 

Binnen gemeente Gorinchem worden hieraan geen extra eisen gesteld. De monumentale waarde, 

van zowel de binnen- als buitenkant, moet worden bewaard. Door middel van de 

vergunningaanvraag, eventueel historisch onderzoek en beschikbare documenten in het archief, 

bepaalt de gemeente de waarde van de binnenkant van het pand. Ook het bestemmingsplan legt 

geen beperkingen m.b.t. het monument op bij eigenaren. Voor advies kan worden gemaild naar 

monumenten@gorinchen.nl. 

Zijn er nog wel functionele verbouwingen mogelijk? Verwacht de gemeente dat eigenaren het 

pand gaan herstellen naar de oorspronkelijke staat? 
Het uitgangspunt is het behoud van de huidige monumentale waarde van het pand. Om deze reden 

wordt er een vergunningsplicht geïntroduceerd met een advies van de erfgoedcommissie. Binnen de 

kaders van de vergunningsverlening kan de bewoner, conform het advies van de erfgoedcommissie, 

het monument aanpassen c.q. wijzigen. De gemeente verwacht niet dat de eigenaar het pand 

terugbrengt in de oorspronkelijke staat. 

Zijn eigenaren aan hogere kosten verbonden als het gaat om verbouwen, omdat hier 

bijvoorbeeld specialistische bedrijven voor moeten worden ingehuurd? 
De kosten zijn doorgaans vooral afhankelijk van de grootte van de verbouwing. Indien er een 

historisch onderzoek moet plaatsvinden, dan zal er in het kader van de vergunningsaanvraag sprake 

zijn van hogere kosten.  

mailto:monumenten@gorinchen.nl
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Ik wil het glas in diverse ramen vervangen. Er zijn geen roeden, de functionaliteit blijft 

behouden en er is geen wijziging in het zicht. Waarom moet ik dan een vergunning 

aanvragen? 
Bij het vervangen van (glazen) ramen is een vergunning verplicht, ook als er geen verandering in het 

zicht ontstaat. In het kader van vooroverleg kan worden gemaild naar monumenten@gorinchem.nl. 

Mag je wel dubbel glas plaatsen in dezelfde vorm houten kozijnen? 
Dat kan, maar dan mag van de buitenkant niet zichtbaar zijn dat er sprake is van dubbel glas. Daar 

kunnen maar weinig leveranciers aan voldoen, maar dat is mogelijk.  Voor dergelijke ingrepen is 

sowieso een vergunning nodig. De erfgoedcommissie brengt over de vergunningaanvragen advies 

uit. 

Ik heb enkel glas, de sponningen zijn te dun voor dubbel glas. Hoe verhoudt e.e.a. zich straks 

met de woningisolatieplicht? 
Dubbel glas in een monument blijft een moeilijke vraag. Hoewel er mogelijkheden zijn, blijft het een 

oud pand en krijgt u de isolatie nooit op A niveau. Sponningen die erin zitten, moeten erin blijven als 

het een monument is. Een voorzetraam is vaak de beste oplossing. De gemeente kan hierover 

meedenken. U kunt ook kijken op de website van het Cultureel Erfgoed: 

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/publicaties  

Zij geven ook voorbeelden van mogelijke isolatiemaatregelen en de eisen. U kunt hier ideeën opdoen 

en deze bespreken met de gemeente. 

Is het schilderen in dezelfde kleur ook vergunningplichtig? 
Nee, dit valt onder regulier onderhoud en is niet vergunningplichtig. 

Wij hebben concrete verbouwingsplannen aan het interieur. Kunnen we hiervoor op  korte 

termijn terecht bij de gemeente? 
Ja dat kan zeker. U kunt dan het beste mailen naar monumenten@gorinchem.nl.  

Wanneer kan ik ontheffing aanvragen van het interieur? 
Er is geen ontheffingsmogelijkheid voor het interieur. Op basis van de Erfgoedverordening gemeente 

Gorinchem 2018 is de monumentale bescherming van toepassing op zowel de buiten- als de 

binnenkant van het monumentale pand. Wanneer bij definitieve aanwijzing vaststaat dat er sprake is 

van onderdelen zonder monumentwaarden, dan kunnen deze in het besluit worden uitgesloten van 

de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Let op: door de in werking getreden voorbescherming, is 

zowel de binnen- als de buitenkant van het aan te wijzen monumentale pand nu al beschermd. 

Als de staat van de panden nu al slecht is, onder andere scheurvorming door verkeer, hoe 

nemen jullie dat dan mee in de toekomstige beoordeling van onderhoudsstatus? 
Als een gemeentelijk monument nu al in een zodanige slechte staat verkeert, dat het niet te 

restaureren is, is het de vraag of dit pand als monument aangewezen moet worden. Dit kan d.m.v. 

een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Heeft de schade door scheurvorming geen effect op de 

monumentwaarde, dan wil de gemeente graag meedenken over hoe dit kan worden opgelost. Ook 

de Monumentenwacht kan hierover meedenken. Zij hebben specialisten op het gebied van behoud 

van monumenten.  

mailto:monumenten@gorinchem.nl
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Zonder nulmeting en duidelijke kaders weten wij niet wat wij wel en niet kunnen doen aan 

ons huis. We hebben nu alleen een foto van de voorkant van het huis. We weten zelf niet wat 

origineel is en wat niet. Hoe komen we daarachter? 
In de score wordt enkel gekeken naar de buitenkant van het pand. Uitgangspunt hierbij is de huidige 

situatie. Als u advies wilt over een verbouwing, dan kunt u het beste contact opnemen met de 

gemeente. De gemeente denkt dan met u mee en kan d.m.v. overleg met u meekijken wat wel en 

niet origineel is. Als u foto’s en/of tekeningen uit het Regionaal Archief wenst, dan kunt u deze 

opvragen via monumenten@gorinchem.nl.  
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Vragen over subsidie en voordelen 

Op dit moment worden geen subsidies verstrekt voor gemeentelijke monumenten. Is dit wel 

een onderwerp dat op korte termijn op de agenda staat bij de gemeente? 
Dit is een politieke vraag. Op dit moment staan de subsidies niet op de agenda van de gemeente. Dit 

kan veranderen als er een nieuwe gemeenteraad komt. Dit is een politieke aangelegenheid en moet 

vanuit de bevolking geagendeerd worden, via de gemeenteraad.  

Ik begrijp dat de gemeente geen subsidie ter beschikking stelt. Hoe gaat de gemeente ons 

tegemoetkomen in de hogere kosten? 
Vanuit de gemeente zijn er geen subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld. Er zijn wel een aantal 

stimuleringsmaatregelen. Eigenaren van gemeentelijk monumenten kunnen zich aanmelden voor 

een gratis abonnement op de Monumentenwacht. De Monumentenwacht geeft adviezen over het 

structurele onderhoud van monumentale panden. Zij brengt hiervoor ook rapporten uit. Verder geeft 

het cluster WABO verbouwingsadvies. U kunt met hen hiervoor in overleg treden. Er is ook besloten 

om voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning activiteit monument 

geen leges te heffen. Dit geldt ook de advieskosten van de erfgoedcommissie. De 

omgevingsvergunning activiteit bouwen valt wel onder de legesheffing.  

Wat betekent dit voor de kosten? Wanneer komt de gemeente met subsidies?  
De gemeente heeft verschillende stimulerende maatregelen ter beschikking gesteld. Er is op dit 

moment geen subsidieregeling. Die gaat er op de korte termijn ook niet komen. Op het moment dat 

uw pand is aangewezen als gemeentelijk monument, dient u te voldoen aan de regelgeving die 

daarop van toepassing is. De aanwijzing tot gemeentelijk monument dient een publiek belang en in 

mindere mate het belang van de eigenaar. De eigenaren van een monument worden vrijgesteld van 

het betalen van de leges voor de omgevingsvergunning activiteit monument. Voor de activiteit 

bouwen moeten de leges wel worden betaald. Dit geldt echter voor iedereen die een vergunning 

activiteit bouwen aanvraagt. Mogelijk komt er in de toekomst een subsidieregeling. Dit is een 

beslissing die de gemeenteraad moet nemen. Deze beslissing wordt niet in de huidige 

bestuursperiode genomen. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Uw zienswijze 

wordt meegenomen in de besluitvorming over de aanwijzing van uw pand tot gemeentelijk 

monument. Mocht er besloten worden de monumentale status toe te kennen aan uw pand, dan kunt 

u tegen het definitieve aanwijzingsbesluit bezwaar maken. U kunt dan terecht bij de 

bezwaarschriftencommissie. In een later stadium zijn er ook nog beroepsmogelijkheden, zowel bij de 

rechtbank als bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Uiteraard koesteren we de cultuurhistorische waarde van ons pand, maar ik zie vooral 

verplichtingen en beperkingen en weinig tot geen voordelen voor eigenaren. De aanwijzing 

heeft veel consequenties voor eigenaren. Wat gaat u doen om het voor ons aantrekkelijker te 

maken en stelt u zich als gemeente op als partner/ meedenker of ontmoeten we u vooral als 

criticus? 
Wat in feite gebeurt is dat voor ingrepen aan het pand of object een vergunning nodig is. De 

gemeente richt zich daarbij op behoud, maar wil ook met de eigenaar meedenken in mogelijkheden. 

Het is niet zo dat met het pand niets meer kan. Behoud van het monument door ontwikkeling is één 

van de belangrijke uitgangspunten die door de gemeente wordt gehanteerd en wordt meegenomen 

in de advisering door de erfgoedcommissie. De erfgoedcommissie is overigens een onafhankelijke 

adviescommissie. 
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Staat de informatie over de voordelen (zoals stimuleringsfondsen/WABO e.d.) ook op de 

website? 
Ja. De informatie is te vinden op de website van de gemeente Gorinchem: 

www.gorinchem.nl/gemeentelijke-monumenten. De video’s die tijdens deze informatiesessie zijn 

getoond, worden hierop ook gedeeld. Dit geldt ook voor de notulen van de 

informatiebijeenkomsten. 

U sprak aan het begin van de sessie, bij de vraag over het monumentale pand buiten de 

binnenstad over korting op leges, hoe zit dat dan? 
Als de aanvraag om omgevingsvergunning voor een pand buiten het beschermd stadsgezicht wordt 

ingediend, dan is dit veelal een aanvraag voor de activiteit bouwen. Na aanwijzing van het pand tot 

gemeentelijk monument, dan moet ook nog voor de activiteit monument een aanvraag worden 

ingediend. De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning 

activiteit bouwen worden gewoon in rekening gebracht. Eigenaren van monumenten hoeven echter 

geen leges te betalen voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de activiteit monument. 

Dit geldt zowel voor eigenaren van rijks- als gemeentelijke monumenten. Iedereen die in Gorinchem 

een monument heeft, valt dus onder deze regeling. Voor het verkrijgen van advies van de 

erfgoedcommissie wordt doorgaans ook kosten in rekening gebracht. Eigenaren van monumenten 

hoeven deze kosten ook niet te betalen. 

Bij een monumentaal pand krijg je een abonnement op de Monumentenwacht en andere 

voordelen. Wat krijg je als voordelen bij een beeldbepalend pand? 
Op dit moment hebben de stimuleringsmaatregelen enkel betrekking op eigenaren van 

monumenten. Het in eigendom hebben van een beeldbepalend pand heeft namelijk minder 

consequenties, dan het in eigendom hebben van een gemeentelijk monument 

Ik constateer dat de gemeente enkele problemen al voorzag, zoals de isolatieplicht en het 

enkel glas bij monumenten. Daarom is het vreemd dat er geen subsidieregeling is. Het 

verzoek aan de aanwezigen, met name de wethouder, om hier werk van te gaan maken. Wat 

kan hieraan gedaan worden? 
Dit is een politieke vraag. Het is aan de gemeenteraad om hierover te beslissen. Dit punt zal 

nogmaals onder de aandacht gebracht worden bij de gemeenteraad. Tot een eventuele 

subsidieregeling zal pas op z’n vroegst in een nieuwe raadsperiode besloten worden. 

Wie gaat de kosten dragen met betrekking tot het aanvragen van een vergunning? 
Er is een aantal stimuleringsmaatregelen genomen door het College. Eigenaren van gemeentelijke 

monumenten en rijksmonumenten kunnen zich aanmelden voor een abonnement op de 

Monumentenwacht. Deze instantie geeft eigenaren advies met betrekking tot structureel onderhoud 

van monumenten. Daarnaast geeft het cluster WABO verbouwingsadvies in de vorm van overleg aan 

eigenaren die iets aan hun pand willen veranderen. De leges voor de omgevingsvergunning met 

activiteit bouwen blijven bestaan. Er worden geen leges geheven voor de omgevingsvergunning met 

activiteit monument. Dit geldt ook voor het verplichte advies van de erfgoedcommissie. Eventuele 

kosten voor bijvoorbeeld een historisch onderzoek met betrekking tot het pand komen wel voor 

rekening van de indiener. De gemeente is niet overgegaan tot het beschikbaar stellen van 

subsidiemogelijkheden. 

http://www.gorinchem.nl/gemeentelijke-monumenten
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Zijn er naar aanleiding van het aanwijzingsbesluit, met al haar verplichtingen, nog voordelen 

voor bewoners van het hebben van een monumentaal pand? 
Monumentaanwijzing dient een publiek belang. Voor het merendeel van de eigenaren, voornamelijk 

van panden binnen het beschermd stadsgezicht, verandert er weinig. Vanwege het beschermd 

stadsgezicht waren zij al verplicht om vergunningsaanvragen in te dienen bij verbouwingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


