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 aan De leden van de vaste commissies voor 

- Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

- VROM/WWI 

 

 datum 3 februari 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32433  Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen 

  omgevingsrecht in verband met de modernisering van de   

  monumentenzorg 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 februari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, 

SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

 
 
Verworpen amendement 
 

Diverse artikelen  

15 (van der Ham) 
In de huidige Monumentenwet is het verboden om schade toe te brengen 
aan een gebouw of het te vernielen. Maar schade toebrengen en vernielen kan 
een heel geleidelijk proces zijn. Als het onderhoud feitelijk achterwege wordt 
gelaten, dan is er sprake van geleidelijke vernieling en het sluipenderwijs 
toebrengen van schade. Op deze wijze kunnen onwillige eigenaren uiteindelijk 
aansturen op bijvoorbeeld sloop van het pand, als dat vanwege veiligheid niet 
anders meer kan. Indiener ziet dit als een tekortkoming in de huidige wet. 
Indiener wil dit ondervangen door een vorm van een onderhoudsplicht in de 
wet in te voeren. De eigenaar is verplicht het monument in voldoende mate te 
onderhouden met het oog op het behoud van het monument. Bij gebleken 
gebrek aan onderhoud kan dit op dezelfde wijze worden aangepakt zoals nu al 
bij schade en vernieling het geval is. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 



 

 blad 2 

 

 

 

 

Moties 
 

9  16 (Klijnsma en Jasper van Dijk) over een meldingsplicht 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 

 

10 (Klijnsma) over verbouwen van monumenten tot woningen 

Van de agenda afgevoerd 

 

11 (Klijnsma) over de verdelingssystematiek 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 

12 (Van der Ham) over een lokale meldingsplicht 

Aangehouden 

 

13 (Jasper van Dijk) over terugnemen van de AMvB 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

14 (Jasper van Dijk) over een cultuurhistorische paragraaf 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en D66 

 

 

 

 


