Is mijn pand nu minder waard?

Dit is een veelgehoorde vraag.
Het is niet aangetoond dat de status
gemeentelijk monument waardeverminderend werkt of dat het pand
daardoor moeilijker te verkopen is.
Onderzoek heeft wel aangetoond
dat monumenten en panden in een
historische omgeving sneller in waarde
stijgen dan andere panden.
Een belangrijke verantwoordelijkheid
ligt bij de eigenaar zelf. Een historisch
pand dat nog redelijk gaaf is en veel
bijzondere details heeft, ligt beter in
de markt dan een historisch pand dat
op onzorgvuldige wijze is verbouwd of
zelfs is aangetast.

Moet ik extra vergunningen
aanvragen?

Om een gemeentelijk monument te
herstellen of te wijzigen, was tot
vorig jaar naast een bouwvergunning
óók een monumentenvergunning
nodig. Sinds oktober 2010 hoeft u
hiervoor nog maar één omgevingsvergunning aan te vragen. Dat kost
dus geen extra werk of tijd. Sommige
werkzaamheden die bij een regulier
pand vergunningsvrij kunnen worden
uitgevoerd, zijn bij gemeentelijke
monumenten wel vergunningsplichtig,
zoals bijvoorbeeld een dakkapel aan
de achterzijde.

Waarmee helpt de gemeente mij?
U kunt bij de gemeente terecht voor
advies over onderhoud, restauratie of
het aanbrengen van verbeteringen.
De gemeente kan u bijvoorbeeld
adviseren hoe u het beste te werk
kunt gaan of welke materialen en
constructies u kunt toepassen.

Wilt u uw pand verbouwen, dan geeft
de gemeente aan welke onderdelen
wel of niet mogen wijzigen. Rekening
houdend met uw wensen en de
monumentale waarden van het pand
wordt in overleg gezocht naar oplossingen. Neem in een zo vroeg mogelijk
stadium contact op met de gemeente
indien u wijzigingen wilt aanbrengen
aan een gemeentelijk monument.

Uw historisch pand, een uniek en waardevol bezit

Verder kan de gemeente samen met u
op zoek gaan naar eventuele mogelijkheden om leegstaande gedeelten
van uw monument een (rendabele)
bestemming te geven. Vitale functies
zijn immers van belang voor de
instandhouding van monumenten.
De gemeente neemt de monumentale
waarden in acht, maar houdt ook
rekening met uw wensen en mogelijkheden.

Gewoon onderhoud is en blijft
vergunningsvrij. Een voorbeeld van
gewoon onderhoud is het bijhouden
van schilderwerk in dezelfde kleur en
het uitvoeren van kleine reparaties
met gebruik van de oorspronkelijke
materialen.

Krijg ik subsidie?

Als eigenaar van een gemeentelijk
monument bent u zélf primair
verantwoordelijk voor de instandhouding van uw pand, net als
eigenaren van reguliere panden.
Als monumenteigenaar kunt u wel
een tegemoetkoming krijgen voor
de instandhouding van (bijzondere
onderdelen) van uw monument. De
regels voor deze tegemoetkoming zijn
vastgelegd in een subsidieverordening.
Deze verordening kunt u inzien op de
website cultuurhistorie.venlo.nl.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op
de gemeentelijke erfgoedsite
cultuurhistorie.venlo.nl.
Hier vindt u antwoord op de
meest gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij, dan
kunt u contact opnemen met de
sectie Monumenten en Archeologie van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, bereikbaar via
077-359 63 46 / 69 94 of per
mail monumenten@venlo.nl.

De gemeente Venlo kan zich gelukkig prijzen met bijzonder cultuurhistorisch erfgoed:
statige panden, fraaie kerken, bijzondere kloosters, oude cultuurlandschappen en
een zeer rijk bodemarchief. Al met al een waardevolle erfenis van onze voorouders
waar we zorgvuldig mee willen omgaan en waarvan we een representatief deel
aan het nageslacht willen doorgeven. Ook uw pand is onderdeel van de bijzondere
cultuurhistorie van de gemeente Venlo, zo is onlangs gebleken.

verordening is via de website
cultuurhistorie.venlo.nl te raadplegen.
Voordat een pand definitief wordt
aangewezen, krijgen de eigenaar
en overige belanghebbenden de
gelegenheid om hun mening of
bezwaren kenbaar maken. Daarnaast
verschijnt op de gemeentepagina van
het huis-aan-huis-blad De Trompetter/
E3-journaal de voorlopige gemeentelijke
monumentenlijst, zodat ook andere
belanghebbenden kunnen kennisnemen
van het voornemen van de gemeente.
Ook deze belanghebbenden zijn in
de gelegenheid om zienswijzen in te
dienen.

Aanwijzing als gemeentelijk
monument

Tussen 2005 en 2010 heeft de gemeente
Venlo delen van het gemeentelijk
grondgebied nauwkeurig onderzocht. Er
is uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek
gedaan in de historische binnenstad van
Venlo en in de oude kernen van Tegelen
en Steyl. Verder is ook een deel van
Belfeld onder de loep genomen.
Uit het onderzoek is onder andere naar
voren gekomen dat in de binnenstad
van Venlo nog veel panden overeind
staan die tussen de 400 en 500 jaar
oud zijn. Dit is opmerkelijk, omdat
Venlo in de Tweede Wereldoorlog
talloze bombardementen heeft moeten
doorstaan waardoor de stad grotendeels
in puin lag. Dit weten we omdat tijdens
het onderzoek letterlijk verder is
gekeken dan de voorgevel. Achter
relatief recente voorgevels zitten
namelijk nog veel middeleeuwse kelders,
balklagen en zolders verborgen.
Ook in Tegelen, Steyl en Belfeld staan
tot nu toe onopgemerkte panden,
omdat ze op het oog niet bijzonder
lijken. Door het onderzoek hebben we
de bouwgeschiedenis bloot kunnen
leggen. Veel panden dateren uit de 17e,
18e en 19e eeuw en behoren daarmee
tot de oorspronkelijke dorpsbebouwing.
In Belfeld is zelfs een bijzondere

inscriptie uit 1777 in een pand ontdekt,
aangebracht door de toenmalige
opdrachtgevers. De gemeente wil nu de
panden met de meest gaaf bewaarde
historische constructies en de meest
bijzondere onderdelen beschermen.
Behoud van cultuurhistorisch erfgoed
gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn
spelregels nodig. Spelregels die ervoor
zorgen dat het erfgoed ondanks de beste
bedoelingen niet zomaar verdwijnt.
De belangrijkste stap die moet worden
gezet is erkenning van de bijzondere
waarde van cultuurhistorisch erfgoed.
Wetende dat niet alles behouden kan
worden heeft de gemeente Venlo door
specifiek onderzoek de krenten uit de
pap gehaald. Deze kroonjuwelen krijgen
nu de status ‘gemeentelijk monument’.

Hoe gebeurt de aanwijzing?

De aanwijzing vindt plaats op basis
van de ‘Erfgoedverordening Venlo’. Deze

Vervolgens vergelijkt de gemeente de
ingebrachte meningen en belangen
van de eigenaar met het algemeen
maatschappelijk belang. Hierna neemt
het college van Burgemeester en
Wethouders een definitief besluit over
de aanwijzing. Wegen de belangen van
de eigenaar zwaarder dan het algemeen
maatschappelijk belang, dan ziet de
gemeente af van de aanwijzing. In alle
andere gevallen krijgt het pand wel
een officiële status als gemeentelijk
monument. Let wel, belanghebbenden
kunnen wel nog beroep instellen bij de
rechtbank.

Wat wordt beschermd?

De bescherming van gemeentelijke
monumenten
heeft over het
algemeen zowel
op de buitenkant
als de binnenkant
betrekking. Het
gaat met name om
de monumentale
onderdelen van
een pand, zoals
de historische
constructie
of bijzondere
interieurelementen. Soms
is maar een

gedeelte van het pand, bijvoorbeeld
de middeleeuwse kelder, beschermd.
Wat precies wordt beschermd is
in de zogenoemde ‘redengevende
omschrijving’ aangegeven. Dit is een
beschrijving van het monument en zijn
beschermenswaardige onderdelen.

Mag ik nu niets meer veranderen?

Een veelgehoord misverstand is dat
niets mag worden veranderd aan een
monument. Ook denken veel mensen
dat monumenten ‘in de oorspronkelijke
staat’ moeten worden teruggebracht.
Niets is minder waar. Beschermd wordt
de toestand van het pand op het
moment van de aanwijzing. Zo lang de
monumentale waarden van een pand
overeind blijven is er heel veel mogelijk.
In sommige gevallen kan het zelfs
noodzakelijk zijn om een monument te
veranderen. Zo moet het bijvoorbeeld
mogelijk zijn om een monument aan
te passen omwille van de functionele
bruikbaarheid. Het functioneel gebruik
van monumenten is namelijk de beste
garantie voor instandhouding. Maar
er zijn grenzen. Voorwaarde is dat de
monumentale waarde gerespecteerd
wordt. Gelukkig zijn de meeste eigenaren
tot nu toe zorgvuldig omgegaan met
hun historische pand. Was dat niet
zo geweest, dan waren monumentale
waarden al eerder verloren gegaan en
was het pand nu niet voor aanwijzing in
aanmerking gekomen.

