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Aanleiding

Aanleiding voor deze opdracht aan het College van Rijksadviseurs (CRA) is de onrust 
die de laatste jaren met enige regelmaat ontstaat bij het afstoten van 
rijksmonumenten in rijksbezit door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). De Rijksbouwmeester (RBM) heeft naar 
aanleiding daarvan de minister van OCW aangeboden een leidraad op te stellen voor 
het afstoten van rijksmonumenten die nu nog in bezit zijn van het Rijk. De Directie 
Erfgoed en Kunsten (E&K) van het Ministerie van OCW heeft ten behoeve van 
opdrachtverlening dit document opgesteld in samenspraak met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Probleemstelling

Zowel in het erfgoedveld als in de Tweede Kamer bestaat bij sommigen het 
beeld dat rijksmonumenten, wanneer zij worden afgestoten door de 
rijksoverheid, een ongewisse toekomst tegemoet gaan en dat de waarden, de 
fysieke staat en/of de toegankelijkheid ervan achteruit zullen gaan. In het 
recente sectoradvies nam de Raad voor Cultuur aan dat financiële overwegingen 
de doorslag hadden gegeven bij de vervreemding van 29 rijksmonumenten. Dit 
beeld wordt bij het Rijk niet herkend. Enerzijds blijkt dat particuliere eigenaren 
vaak prima voor hun monument zorgen, anderzijds is bij het afstoten van de 29 
rijksmonumenten bijvoorbeeld een bruidsschat meegegeven.
De kwaliteit van de instandhouding is niet afhankelijk van het al dan niet in 
rijksbezit zijn van een monument. Het stelsel dat in Nederland is ingericht ter 
bescherming van de rijksmonumenten is van toepassing op alle 
rijksmonumenten. Er zijn diverse financiële regelingen van kracht waarmee 
eigenaren bij de instandhouding van hun rijksmonument worden ondersteund en 
de regelgeving met betrekking tot instandhouding (vergunningplicht WABO, 
instandhoudingsplicht Erfgoedwet) is van toepassing op alle rijksmonumenten, 
onafhankelijk van wie de eigenaar is.
De zorg van erfgoedpartijen zit behalve in de fysieke staat van een monument, 
ook in het mogelijke toekomstige gebruik. De recente verwikkelingen rond de 
bunker van Seyss-Inquart komen bijvoorbeeld voort uit de vrees dat de functie 
niet zal stroken met het verleden van deze plek. Het voorbeeld waar steeds op 
wordt teruggevallen is de Escape Room Anne Frank in een bunker in 
Valkenswaard(die overigens niet door het RVB is vervreemd). Dergelijk gebruik 
is omstreden. Het verduidelijken van het afstootproces aan de hand van een 
leidraad kan mogelijke ongerustheid wegnemen en helpen te bewerkstelligen dat 
passende toekomstige functies worden gevonden. Uiteraard vormt dit geen 
absolute garantie voor de wijze van gebruik op langere termijn. De kans op 
onwenselijk gebruik van de monumenten kunnen we wel verkleinen.
Het RVB betrekt zowel collega's van het Atelier als de RCE bij de afstoot van 
rijksmonumenten, maar hanteert nog geen proces dat uitsluitend op het afstoten 
van monumenten is toegesneden. Om het proces van afstoten inzichtelijk en 
uniform te maken is voorgesteld een leidraad op te stellen waarin 
procesafspraken worden vastgelegd die ook de samenwerking tussen het RVB en 
OCW/RCE borgt.
Het opstellen van een leidraad past goed binnen de Intentieverklaring Cultureel 
Erfgoed Rijksoverheid die de samenwerkende vastgoedorganisaties van het Rijk
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in 2017 hebben ondertekend. Het sluit ook aan op het sectoradvies van de Raad 
voor Cultuur en de reactie hierop van de minister d.d. 23 mei 2019.

• De Museumvereniging kent al een Leidraad voor het Afstoten van Museale 
Objecten. Deze leidraad is ook leidend voor het vervreemden van museale 
objecten (samen met de bepalingen uit de Erfgoedwet over dit onderwerp). De 
Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten kan overwegingen en 
elementen bevatten die bij het opstellen van de leidraad voor afstoting van 
onroerend erfgoed toepasbaar zijn of inspiratie bieden.

Kader en randvoorwaarden

• Randvoorwaardelijk voor de leidraad zijn de Erfgoedwet en de WABO (straks 
Omgevingswet). De Leidraad sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van het 
nationale erfgoedbeleid, zoals die onder andere zijn verwoord in de beleidsbrief 
Erfgoed Telt.
De leidraad geeft ook aan hoe het verkoopproces in overeenstemming is of 
wordt gebracht met via het Omgevingsrecht vastgelegde ruimtelijke kaders en 
plannen, in het bijzonder de gemeentelijke bestemmingsplannen 
(omgevingsplannnen).
De Leidraad is tevens toepasbaar bij het verkopen van aangewezen provinciale 
en gemeentelijke monumenten in rijksbezit en moet bruikbaar zijn voor andere 
overheden die aangewezen monumenten op een zorgvuldige manier willen 
verkopen. Op deze manier kan het Rijk via de RCE, ook gestalte geven aan de 
kennisfunctie op het gebied van erfgoed naar de medeoverheden.

• De Leidraad richt zich zowel op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en 
planologische kwaliteit als op de principes van openbaar, transparant en 
marktconform handelen.
Voor het opstellen van de leidraad wordt een begeleidingsgroep geformeerd 
waarin namens OCW EenK en de RCE en namens BZK het RVB zijn 
vertegenwoordigd.

Product

De leidraad biedt een inhoudelijk en procedureel kader dat ingezet kan worden bij het 
verkopen van monumentaal rijksbezit. Onderdeel hiervan is een stappenplan, dat 
rekening houdend met de verkoopkaders van het RVB en de wettelijke mogelijkheden 
en onmogelijkheden, de noodzakelijke en gewenste stappen in het proces van 
vervreemding beschrijft. Uitgangspunt is dat bezit verkocht wordt aan partijen die een 
concreet en realistisch toekomstscenario voor het betreffende object bieden met 
respect voor de erfgoedwaarden. De leidraad biedt ook handvatten voor het selecteren 
van de koper onder belangstellende partijen.

Doorlooptijd en overige afspraken

• De rijksbouwmeester start op 1 november 2019 met het opstellen van de 
leidraad
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De opdracht begint met een startnotitie met een plan van aanpak dat besproken 
wordt met de begeleidingsgroep en gezamenlijk wordt vastgesteld.
Budgettair vallen de kosten voor het maken van de leidraad binnen de reguliere 
middelen die OCW jaarlijks via BZK aan het CRA verstrekt.
De begeleidingsgroep komt maandelijks bij elkaar.
De leidraad wordt in het voorjaar van 2020 opgeleverd.
MOCW zal de leidraad aan SBZK overhandigen. Deze zal de leidraad toepassen 
bij nieuwe afstotingsprocedures.
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