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1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van inspraakreacties en de raadsbehandeling van de Uitgangspuntennotitie 
Erfgoedbeleid Ridderkerk 2012-2016 is het thema ‘zorgplicht’ voor monumenten in deze notitie 
verder uitgewerkt. Hierin wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

 de rol van de gemeente als eigenaar / beheerder van monumenten; 
 aanpalend sectoraal beleid dat een directe invloed heeft op de instandhouding van 

monumenten; daarbij kan gedacht worden aan beleid ten aanzien van grondwater en 
verkeerstrillingen alsmede beleid en regelgeving met betrekking tot waardevolle bomen; 

 ondersteuning van eigenaren van gemeentelijke monumenten. 
 
2 De gemeente als monumenteneigenaar 
 
De gemeente heeft vijf monumenten in eigendom. Dit betreft drie rijksmonumenten en twee 
gemeentelijke monumenten. Achtereenvolgens gaat het om: 
 
Rijksmonumenten 

 De toren van de Singelkerk 
 Kerksingel 27 (in gebruik door de Stichting Oud Ridderkerk) 
 Ruïne Huis te Woude 

 
Gemeentelijke monumenten  

 Kerksingel 26 (in gebruik door de Stichting Oud Ridderkerk) 
 Lagendijk 50 (Aula begraafplaats). 

 
De onderhoudsstaat van deze panden wordt periodiek door de gemeente geïnspecteerd. Als er 
aanleiding voor is wordt hierbij de Monumentenwacht1 betrokken (onder andere bij de kerktoren).  
 
Er is voor geen van de panden sprake van achterstallig onderhoud. De kerktoren (en de Singelkerk 
zelf) is recent (2009) gerestaureerd. De ruïne Huis te Woude aan de Ringdijk in Slikkerveer is 
recent deels gerestaureerd. De fundering en een deel van de gevels zijn hersteld. Het laatste deel 
van de restauratie van de ruïne is niet voltooid omdat het budget destijds ontoereikend was. Op dit 
moment heeft het niet afronden van de restauratie geen nadelige gevolgen voor de instandhouding 
van het monument. In 2016 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak voor het voltooien 
van de restauratie.  
  
Voor het onderhoud van de boven genoemde monumenten zijn voldoende (financiële) middelen 
beschikbaar. Voor restauraties die het gewone onderhoud te bovengaan wordt, als dat nodig is, 
(incidenteel) budget gevraagd aan de gemeenteraad. 
 
3 Aanpalend sectoraal beleid 
 
3.1 Algemeen 
 
Aansluitend op de beleidslijnen van het rijk (Belverdere Beleid en de beleidslijn Modernisering 
Monumentenzorg) vindt het college een brede, gebiedsgerichte benadering van erfgoed- en 
monumentenbeleid van belang. In deze benadering past het dat monumenten- en erfgoedbeleid 

                                                   
1 De Monumentenwacht ondersteunt eigenaren en beheerders bij de instandhouding van monumenten, onder 
andere door inspecties en adviezen voor onderhouds- en/of herstelwerk. De Monumentenwacht is verbonden 
aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
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niet op zich bekeken wordt maar in samenhang met andere beleidsvelden. Dit gebeurt 
gebiedsgericht. Het opnemen van een paragraaf over cultuurhistorie in de bestemmingsplannen is 
hier een belangrijk element van. Op het niveau van het bestemmingsplan kan een afweging 
gemaakt worden tussen verschillende (sectorale) belangen. Ook voor de wijkontwikkelingsplannen 
(WOP’s) kan, voor zover hier aanleiding voor bestaat, gebiedsgericht en in samenhang met andere 
belangen aandacht worden besteed aan cultuurhistorie. 
 
In de context van het erfgoedbeleid is het niet zinvol om te diep in te gaan op verschillende 
sectorale beleidsvelden. 
 
Mede naar aanleiding van inspraakreacties op de uitgangspuntennotitie voor het erfgoedbeleid 
wordt onderstaand wel ingegaan op enkele (sectorale) beleidsterreinen waarvan de keuzes directe 
gevolgen kunnen hebben op de instandhouding van monumenten. Het gaat dan om grondwater, 
omdat schommelingen in het grondwaterpeil schadelijk kunnen zijn voor de (fundering van) 
monumenten en om verkeer waarbij trillingen schade kunnen veroorzaken. Ook wordt kort 
ingegaan op de wijze waarop cultuurhistorisch waardevolle bomen zijn beschermd. 
 
3.2 Grondwater 
 
Algemeen 
Als gevolg van wisselingen in de grondwaterstanden kunnen zich problemen voordoen bij (de 
fundering van) monumenten. Risico’s voor monumenten zijn vooral gelegen in een te lage 
waterstand waardoor zuurstof bij de fundering kan komen. Onderstaand wordt kort ingegaan op de 
verantwoordelijkheid die de gemeente hierbij heeft en op de situatie zoals deze zich in Ridderkerk 
voordoet.  
 
Kader 
De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente heeft op het gebied van het grondwater staan 
beschreven in het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017. De gemeente heeft 
een zorgplicht voor het voorkomen of beperken van problemen door grondwaterstanden. Het gaat 
dan in eerste instantie om de openbare ruimte. Voor het grondwaterpeil op private percelen zijn 
perceelseigenaren zelf verantwoordelijk. Wel zal de gemeente samen met burgers bij structurele 
grondwateroverlast zoeken naar een doelmatige oplossing. Hierbij kan de gemeente in sommige 
gevallen een inspanningverplichting hebben, de gemeente is niet verantwoordelijk voor het 
resultaat (een bepaalde grondwaterstand). Voor een uitgebreide uitleg zie het vGRP.  
 
Ridderkerkse situatie 
In het kader van het vGRP heeft de gemeente de grondwaterstanden in de gemeente in beeld 
gebracht. Er is gekeken naar het grondwaterpeil in de wijken Bolnes, Slikkerveer, Centrum en 
Rijsoord. Hierbij is gebleken dat op een aantal locaties het grondwater hoog staat, maar zeker niet 
te laag. Ook zijn er geen klachten bij de gemeente bekend gemaakt over een (te) lage 
grondwaterstand. 
Gelet op de bodemgesteldheid in Ridderkerk is een te lage grondwaterstand ook voor de toekomst 
niet te verwachten. Voor zover zich al problemen met het grondwater voordoen betreft dit in 
Ridderkerk een te hoge grondwater stand. Ook voor de overige delen van gemeente zijn geen 
problemen bekend <zie ook paragraaf 4.4 van het vGRP>.  
 
Voor bepaalde gebieden bestaan er problemen met omhoogtrekkend vocht in de fundering en de 
muren. Hoewel optrekkend vocht veelal niet tot schade leidt, kan er wel sprake zijn van overlast. 
Problemen met betrekking tot optrekkend vocht zijn niet het gevolg van (wisselende) 
grondwaterstanden maar van de bouwkundige constructie. Verschillende verbeteringen voor dit 
probleem zijn mogelijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar. De gemeente kan, zo 
nodig, eigenaren met informatie ondersteunen. 
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(Bouw)ontwikkelingen  
Bij projecten waarbij sprake is van grondwateronttrekking die grote gevolgen kunnen hebben voor 
de omgeving is een vergunning van de provincie vereist is. Bij de behandeling van de aanvraag 
kan de provincie onderzoek verlangen waarin wordt aangetoond dat het onttrekken van grondwater 
niet leidt tot problemen in de omgeving. Hierbij kunnen ook eisen worden gesteld zoals het 
infiltreren van water in de omgeving van de onttrekking. 
 
Ook voor projecten waarvoor geen vergunning van de provincie is vereist wordt in het kader van 
het bouwveiligheidsplan door de gemeente gekeken naar eventuele risico´s voor de omgeving en 
kunnen zo nodig voorwaarden worden gesteld (zie ook bij (Bouw)ontwikkelingen onder paragraaf 
3.3). 
 
Conclusie 
In het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) staat beschreven op welke wijze de 
gemeente invulling geeft aan de zorgplicht ten aanzien van grondwaterstanden. 
 
Er zijn geen klachten of problemen bekend die betrekking hebben op monumenten. Ook geeft het 
onderzoek naar de grondwaterstanden geen aanleiding om te veronderstellen dat zich problemen 
voordoen. Mochten zich problemen voordoen in de toekomst dan biedt de werkwijze van het vGRP 
een duidelijk kader.  
 
Gelet op bovenstaande is verder onderzoek of specifiek beleid voor monumenten in relatie tot 
grondwater in dit kader niet nodig. 
 
3.3 Trillingen als gevolg van verkeer en (bouw)werkzaamheden 
 
Algemeen 
Verkeer en zeker zwaarder vrachtverkeer kan in verband met trillingen een probleem vormen voor 
oudere panden. Ook als gevolg van (incidentele) bouwwerkzaamheden kan schade ontstaan aan 
monumenten. Onderstaand wordt kort ingegaan op het (beleids)kader en op de situatie in 
Ridderkerk. 
 
Kader 
Bij het opstellen van het verkeersbeleid en bij het nemen van inrichtingsmaatregelen voor de 
wegen wordt rekening gehouden met kwetsbare panden. Bij gebieden waar oudere, niet 
onderheide, bebouwing voorkomt wordt beoordeeld of het toegestane verkeer passend is. Dit 
gebeurt niet door te kijken naar individuele panden maar per buurt / gebied. Voor zover dit 
haalbaar is, mede met het oog op de bereikbaarheid van de percelen, kunnen bepaalde gebieden 
worden ontzien, bijvoorbeeld door het afsluiten van wegen voor zwaar vrachtverkeer. 
 
In de benadering wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen monumenten en panden die 
niet als monument zijn aangewezen. Dit onderscheid wordt ook niet wenselijk geacht. Ook voor 
panden die geen monumentenstatus hebben is een zorgvuldige omgang ten aanzien van 
verkeerstrillingen immers van belang. 
 
Ridderkerkse situatie 
Het is bekend dat in enkele kwetsbare gebieden, zoals langs de dijklinten en in buurten met niet 
onderheide bebouwing, hinder kan voorkomen. Situaties die een aanvaardbare hinder te boven 
gaan komen zelden voor. Dit is gebaseerd op (het ontbreken van) klachten die betrekking hebben 
op schade aan monumenten als gevolg van verkeerstrillingen. Er is geen indicatie dat zich 
constructieve problemen als gevolg van verkeerstrillingen voordoen bij monumenten. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het veelal (verkeers)situaties betreft die sinds lange tijd bestaan. Ook is er geen 



 
 

  
   
   
 

Volgnr. 8 van 11 
 

aanleiding te veronderstellen dat als gevolg van onvoldoende onderhoud aan de wegen 
onaanvaardbare trillingen ontstaan. 
 
Aanvullende maatregelen of beleid worden in het kader van het erfgoedbeleid niet zinvol of 
noodzakelijk geacht. Voor specifieke situaties kan dit anders liggen. Uiteraard worden klachten 
serieus genomen. Als wegbeheerder kijkt de gemeente naar mogelijke problemen en zal voor 
zover hier aanleiding voor is zoeken naar oplossingen. Behalve verkeerstrillingen spelen 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en kosten hierbij ook een rol. 
 
Ten aanzien van vermeende schade als gevolg van verkeerstrillingen aan panden geldt dat de 
klager in principe zelf moet aantonen dat eventuele schade het oorzakelijk gevolg is van het 
wegverkeer. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen dan mogelijk maatregelen genomen worden. 
De gemeente kan hierbij zo nodig adviseren.  
 
Hiernaast wordt door de gemeente gewerkt, onder andere via het Regionale Goederenplatform, 
aan het verbeteren van de routes voor vrachtverkeer. Door betere informatievoorziening kunnen 
onnodige verkeersbewegingen worden teruggedrongen. 
 
Nader onderzoek 
Als alternatief kan de gemeente zelf nader onderzoek doen naar verkeerstrillingen bij 
monumenten. Met het plaatsen van  trillingsmeters bij monumenten kan een goede indicatie 
worden gegeven of er sprake is van trillingen die schade aan panden kunnen veroorzaken.  
 
Een dergelijk onderzoek zou dan op de eerste plaats bestaan uit een quick scan van de situaties in 
de omgeving van de verschillende monumenten (zowel de rijks- als gemeentelijke monumenten). 
Op basis hiervan kan bepaald worden bij welke monumenten trillingsmeters geplaatst worden. 
 
Afgezien van de ambtelijke inzet zijn de kosten voor een dergelijk onderzoek indicatief € 7.500,-. 
Dit is onder ander afhankelijk van het aantal plekken waar uiteindelijk trillingsonderzoek gedaan 
wordt. De termijn waarop een dergelijk onderzoek kan worden gedaan is circa 3/4 maanden. 
 
Gelet op bovenstaande wordt een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk geacht. Als er wel voor 
een nader onderzoek wordt gekozen willen wij voorstellen om dit na behandeling  / vaststelling van 
het erfgoedbeleid uit te voeren. 
 
(Bouw)ontwikkelingen  
Bij (incidentele) ontwikkelingen, zoals bouwactiviteiten, zal de initiatiefnemer ervoor moeten zorgen 
dat de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Hierom wordt, naast de 
omgevingsvergunning, bij (bouw)projecten een bouwveiligheidsplan gemaakt. In dit plan wordt 
onder andere aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de (bouw)werkzaamheden en de 
route voor het bouwverkeer op de omgeving. De kwetsbaarheid van panden in de omgeving 
(waaronder monumenten) wordt hierbij betrokken. Behalve risico’s met betrekking tot 
(verkeers)trillingen wordt ook gekeken naar risico’s voor de omgeving bij grondwateronttrekking 
(bijvoorbeeld voor de realisatie van een kelder). De gemeente toetst dit veiligheidsplan en zo nodig 
kunnen voorwaarden worden opgenomen. Hiernaast bestaan er mogelijkheden om bij de 
uitvoering van de werkzaamheden in te grijpen door de gemeente. 
 
Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden kunnen bouwkundige opnames gemaakt worden 
(zogenaamde nulmetingen). Dit zal als er aanleiding voor is in verband met aansprakelijkheid 
veelal door de initiatiefnemer gedaan worden.  
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Conclusie 
In het verkeersbeleid wordt rekening gehouden met gebieden waarin kwetsbare niet onderheide 
panden voorkomen.  Er is geen aanleiding om specifiek (verkeers)beleid ten aanzien van 
monumenten op te stellen. Preventief zorgt de gemeente voor een goed beheer en onderhoud aan 
de wegen. Een nader onderzoek naar mogelijke schade als gevolg van verkeerstrillingen wordt in 
het kader van het erfgoedbeleid  niet nodig geacht maar is wel mogelijk. 
 
Klachten kunnen uiteraard kenbaar worden gemaakt. Voor zover mogelijk zal gezocht worden naar 
oplossingen. Hierbij zijn de mogelijkheden gelet op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en kosten 
echter niet onbegrensd. 
 
Bij (bouw)projecten wordt per geval bekeken op welke wijze de werkzaamheden op een 
verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden. De gemeente betrekt hierbij ook de 
kwetsbaarheid van de omgeving van een bouwproject. 
 
 
3.4 Cultuurhistorisch waardevolle bomen 
 
Niet alleen gebouwde monumenten maar ook bomen zijn soms cultuurhistorisch waardevol. De 
algemene beleidslijn is dat historische waardevolle bomen in principe niet gekapt worden. Bij 
risicovolle situaties en grote maatschappelijke belangen kan hiervan worden afgeweken. Deze 
beleidslijn is opgenomen in het Bomenplan van de gemeente.  
 
Hiernaast geldt de Groene Kaart van de gemeente Ridderkerk (vastgesteld op 23 februari 2012). 
Op deze kaart zijn alle waardevolle en toekomstig waardevolle bomen van de gemeente 
aangegeven. Bij het maken van de kaart is, naast andere aspecten, naar de cultuurhistorische 
waarde van de bomen gekeken. Het gaat zowel om bomen in het openbaar gebied als om bomen 
op privéterreinen. 
 
Op basis van de APV geldt dat voor het kappen van de bomen die op deze kaart staan een 
vergunning nodig is. Bij het beoordelen van een aanvraag spelen de cultuurhistorische waarden 
een rol. Als weigeringsgrond voor een vergunning is (naast andere aspecten) het volgende 
opgenomen: 

 de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 
 de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 
 de cultuurhistorische waarde van de houtopstand. 

 
Bij de Groene Kaart hoort een lijst waarop is aangegeven wat de kenmerken en waardevolle 
aspecten van de bomen zijn. Deze lijsten zijn voor de bomen in het openbaar gebied nog niet 
volledig. Bij de actualisatie van de Groene Kaart (voorjaar 2013) worden deze lijsten verder 
aangevuld.  
 
Met het bomenbeleid en de Groene Kaart is er een beleid en toetsingskader beschikbaar voor 
bomen met een cultuurhistorische waarde. Een aanvulling hierop is in het kader van het 
erfgoedbeleid niet nodig. 
 
4 Actieve ondersteuning monumenteneigenaren 
 
Bij de behandeling van de uitgangspuntennotitie in de gemeenteraad (mei 2012) is aangegeven 
dat de gemeente eigenaren van (gemeentelijke) monumenten actiever wil ondersteunen. Dit wordt 
gedaan door het beschikbaar stellen van subsidie voor de instandhouding gemeentelijke 
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monumenten. Gelet op de regelingen die voor rijksmonumenten bestaan beperkt de 
subsidieregeling zich tot gemeentelijke monumenten. Naast een subsidieregeling wordt 
voorgesteld eigenaren van gemeentelijke monumenten actief te ondersteunen door (een 
lidmaatschap van) de Monumentenwacht.  
 
Hieronder wordt de hoofdlijn van de beoogde subsidieregeling en het lidmaatschap van de 
Monumentenwacht beschreven. Indien hiervoor gekozen wordt de regeling in de 
subsidieverordening en toelichting hierop verder uitgewerkt.  
 
Subsidieregeling gemeentelijke monumenten 
De gemeenteraad heeft besloten jaarlijks bij de Programmabegroting het budget vast te stellen 
voor monumenten in de vorm van een subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke 
monumenten. Omdat tijdig onderhoud, dure en ingrijpende restauraties kan voorkomen, wordt 
voorgesteld de subsidie aan te wenden voor onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties. 
Voor 2013 is een bedrag van € 50.000,- opgenomen in de Programmabegroting 2013-2016.  
 
De subsidie betreft een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden om de monumentale 
waarde van gebouwen in stand te houden. De tegemoetkoming geldt niet voor onderhoudskosten 
aan de niet monumentale delen van de bebouwing. 
 
Maximaal worden 50% van de kosten vergoed. Voor de maximale hoogte van de tegemoetkoming 
wordt, op basis van de WOZ-waarde, een onderscheid gemaakt in monumenten met veel en 
monumenten met minder onderhoudskosten. 
 
Hierbij wordt gewerkt met een aantal categorieën. Onderstaand is een schema opgenomen met de 
maximale tegemoetkoming per monument voor de periode van vijf jaar. De bedragen zijn indicatief 
en gebaseerd op het beschikbare budget van € 50.000,-. Dit betekent dat er in principe voldoende 
budget beschikbaar is voor de onderstaande subsidiebedragen. De mogelijkheid bestaat dat voor 
een specifiek kalenderjaar meer aanvragen worden ingediend dan gehonoreerd kunnen worden. 
 
Categorie Categorie Aantal monumenten Maximaal bedrag  
Tot 300.000 Solitair I 03  2.000 
Tot 300.000 Complex II 58 1.500 
300.000 – 600.000 Solitair III 06  3.000 
300.000 – 600.000 Complex IV 01 2.000 
600.000 – 900.000 V 06 5.000 
Boven 900.000 VI 04 7.000 
 
Monumentenwacht 
Om monumenteneigenaren te ondersteunen en het onderhoud te stimuleren wordt voorgesteld om 
aan eigenaren van gemeentelijke monumenten een abonnement op de Monumentenwacht aan te 
bieden. 
 
Door de Monumentenwacht zal periodiek een inspectie van de onderhoudsstaat van het monument 
gemaakt worden. Om te weten of onderhoud aan de monumentale delen van het monument echt 
nodig is zal een dergelijk rapport een vereiste zijn bij de subsidieaanvraag. De Monumentenwacht 
kan eigenaren ook verder ondersteunen bij het in stand houden van monumenten, bijvoorbeeld 
door het opstellen van een onderhoudsplan. Voorgesteld wordt de kosten voor het lidmaatschap en 
de periodieke inspecties van gemeentelijke monumenten uit de subsidiegelden te bekostigen.  
 
Bouwhistorisch onderzoek en ondersteuning erfgoed initiatieven 
Bij het wijzigen van een monument kan het soms nodig zijn dat bouwhistorisch onderzoek wordt 
uitgevoerd. Bij de vergunningverlening kan dergelijk onderzoek als eis worden opgenomen. 



   
Volgnr. 11 van 11 

 

Voorgesteld wordt om gemeentelijke monumenteneigenaren tegemoet te komen in de kosten die 
voor een dergelijk onderzoek gemaakt moeten worden.  
 
Tevens zal een gedeelte van het subsidiebedrag beschikbaar worden gesteld voor het subsidiëren 
van initiatieven die kunnen bijdragen aan het creëren en behouden van draagvlak voor en 
onderzoek naar het cultuurhistorische erfgoed in de gemeente Ridderkerk. De subsidie kan worden 
besteed aan initiatieven die hiertoe worden genomen door maatschappelijke organisaties en 
burgers. Bijvoorbeeld  (tijdelijke) tentoonstellingen, publicaties, publiekevenementen, Open 
Monumentendagen en onderzoek die de kennis omtrent het cultuurhistorische erfgoed van de 
gemeente Ridderkerk verdiept. 
 
Kosten subsidieregeling 
Op basis van het bovenstaande wordt de volgende verdeling van de beschikbare € 50.000,-
voorgesteld: 
 
Subsidiëring instandhoudingkosten:    34.200,- 
Abonnement en inspectie Monumentenwacht:     8.900,- 
Bouwhistorische onderzoeken:       1.500,- 
Ondersteuning erfgoed initiatieven:      5.400,-   
 
Totaal        50.000,-. 
 
Inwerkingtreding van de subsidieregeling 
Voorgesteld wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling van het erfgoedbeleid en de 
subsidieverordening de regeling in werking te laten treden. Naar verwachting zal het erfgoedbeleid 
en de subsidieverordening in de raadsvergadering van juni 2013 behandeld worden. Gelet op de 
termijn die na vaststelling van de verordening in acht genomen wordt treedt de regeling in augustus 
2013 in werking.  
 
Overige subsidiemogelijkheden 
Bovenstaande subsidieregeling staat los van de bestaande regelingen voor gemeentelijke en 
rijksmonumenten. Zo bestaat er voor restauraties en constructief herstel van gemeentelijke 
monumenten het Cultuurfonds voor monumenten Zuid-Holland. In dit revolving fund worden 
laagrentende leningen beschikbaar gesteld. In dit fonds is op dit moment geen budget beschikbaar. 
 
Voor rijksmonumenten gelden naast belastingvoordelen verschillende regelingen, onder andere het  
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) en het Restauratiefonds-hyphotheek. 
 
Alternatieve subsidiemogelijkheden 
Bij de participatie is als alternatief geopperd om in plaats van individuele monumenteneigenaren te 
ondersteunen het subsidiebedrag te besteden aan de verbetering / versterking van de openbare 
ruimte in cultuurhistorische waardevolle gebieden. Als hiervoor gekozen wordt zal preciezer 
onderzocht moeten worden op welke wijze het budget kan worden. Dit betekent dat de 
monumenteneigenaren niet (extra) worden ondersteund met een subsidie en een lidmaatschap 
van de Monumentenwacht. Mede gelet op het amendement van de raad (2012-68) waarin budget 
wordt vrijgemaakt voor de instandhouding van (monumentale)panden wordt dit alternatief niet 
voorgesteld.  
 


