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Maastricht kiest voor een nieuw beleid voor het culturele erf-

goed. In deze beleidsnota “Springlevend Verleden” worden de 

kaders geboden voor het toekomstige archeologie- en monu-

mentenbeleid van Maastricht. Monumentenzorg en archeologie 

zijn niet uitsluitend gericht op de dode materie uit het verleden, 

maar zij zullen voortaan steeds meer aandacht schenken aan het 

toekomstige gebruik van het culturele erfgoed. 

In de gemeente Maastricht is die tendens ook herkenbaar. De 

stad kreeg landelijke bekendheid met de herbestemming en de 

herontwikkeling van het KruisherenHotel en de boekhandel 

Selexyz in de Dominicanenkerk. De herbestemming van deze 

monumenten heeft een hoogstaande culturele meerwaarde voor 

het gebouw en daarnaast geeft de nieuwe functie een enorme 

impuls aan de Maastrichtse binnenstad. 
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Springlevend verleden
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Maastricht kiest voor een nieuw beleid voor het culturele erfgoed. In deze beleidsnota “Springlevend Verleden” worden de 

kaders geboden voor het toekomstige archeologie- en monumentenbeleid van Maastricht. De titel van deze nota onder-

streept het hoofddoel van het nieuwe beleid. Monumentenzorg en archeologie zijn niet uitsluitend gericht op de dode 

materie uit het verleden, maar zij zullen voortaan steeds meer aandacht schenken aan het toekomstige gebruik van het 

culturele erfgoed. In plaats van een conserverende benadering zal het nieuwe beleid van cultureel erfgoed meer ruimte 

bieden voor vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen. Het beleid wordt daardoor sterk toekomstgericht, pro-actief 

en inspirerend. Daarmee haakt dit beleid aan bij landelijke ontwikkelingen en bij intenties die in de samenleving al 

merkbaar zijn. 

In de gemeente Maastricht is die tendens ook herkenbaar. De stad kreeg landelijke bekendheid met de herbestemming en 

de herontwikkeling van het KruisherenHotel en de boekhandel Selexyz in de Dominicanenkerk. De herbestemming van 

deze monumenten heeft een hoogstaande culturele meerwaarde voor het gebouw en daarnaast geeft de nieuwe functie 

een enorme impuls aan de Maastrichtse binnenstad. 

Desalniettemin is de onderhoudstoestand van veel panden in de binnenstad zorgelijk, vooral omdat er een sterke commer-

ciële dynamiek heerst. De binnenstad vraagt relatief veel aandacht, zowel vanuit oogpunt van beheer en handhaving, 

alsook door de vraag naar een extra financiële injectie om het verblijfklimaat van de binnenstad aantrekkelijk te houden. 

Daarnaast vormt de groep van bedreigde monumenten, waarvoor onvoldoende middelen bestaan, een zware opgave voor 

de toekomst. Vaak gaat het daarbij om gebouwen met een zwakke economische basis, zoals vestingwerken, kerkgebou-

wen, boerderijen en leegstaande fabrieksgebouwen. Veelal kunnen deze gebouwen alleen gerestaureerd worden als er een 

substantiële restauratiesubsidie beschikbaar komt. Samenwerking met rijk en provincie is daarbij onontbeerlijk. 

Om tot een beter ruimtelijk en cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer te komen, kiest de gemeente voor een nieuw bescher-

mingsregime. Dit Maastrichts Planologisch Erfgoedregime wordt verankerd in de bestemmingsplannen waarbij het 

cultuurgoed als vertrekpunt dient voor nieuwe ontwikkelingen. Ook het archeologisch erfgoed wordt een constructief 

onderdeel van de ruimtelijke ordening en ‘behoud in situ’ is daarbij het uitgangspunt voor nieuwe bouwinitiatieven. 

Met deze nieuwe aanpak sluit het erfgoedbeleid van de stad Maastricht naadloos aan op de landelijke beleidskaders van 

nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, de nieuwe Monumentenwet voor de Archeologie en het project Modernisering 

Monumentenzorg van het ministerie OC&W. 

Het nieuwe beleid zoals verwoord in deze nota “Springlevend Verleden” moet in ieder geval leiden tot een bezieling van 

het culturele erfgoed, want archeologie en monumenten zijn er niet voor de geschiedenis maar vooral voor de mensen.

Ik hoop dan ook van harte dat deze nota een ieder die de monumentaliteit van de stad Maastricht een warm hart toedraagt, 

inspireert en uitdaagt om op de ingeslagen weg een bijdrage te leveren. 

Maastricht, maart 2008

Wim Hazeu, Wethouder Milieu, Verkeer, Stadsbeheer en Monumenten 

VOORWOORD
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Aanleiding     De vigerende nota monumentenbeleid liep eind 2005 ten 
einde. De dagelijkse praktijk op het gebied van monumentenzorg en 
archeologie vraagt om herziening van het bestaande beleid. Maatschap-
pelijke en economische ontwikkelingen in relatie tot stedelijke vernieu-
wing en herbestemming van monumenten blijven actueel. Daarnaast is 
het veranderend rijksbeleid ten aanzien van archeologie en monumen-
tenzorg een belangrijke drijfveer het locale beleid aan te passen. Door het 
Verdrag van Malta wordt archeologie juridisch beter ingebed en kunnen 
archeologische onderzoeksverplichtingen worden opgenomen in het 
planproces. Voor wat betreft monumentenzorg is onder andere sprake 
van een accentverschuiving van restauratie naar instandhouding en een 
hiermee samenhangende inperking van financiële middelen. 
Cultureel erfgoed Maastricht: Maastricht heeft 1660 rijksmonumenten, 
twee beschermde stadsgezichten (de binnenstad en Wyck) en ongeveer 
2000 waardevolle objecten en structuren. 40 tot 70 % van het Maastrichtse 
grondgebied bevat een hoge tot middelhoge trefkans op archeologische 
resten. Het cultureel erfgoed is in minimaal vier opzichten van belang 
voor de stad, namelijk voor de sociale identiteit (wie en wat vormt de 
stad), economische vitaliteit (economische groei van de stad door es-
thetische kwaliteit), culturele rijkdom (cultureel erfgoed als autonome 
kunstuiting) en fysieke leefbaarheid (tegengaan van verwaarlozing van 
de stad).

Internationaal beleid, landelijk beleid en provinciaal beleid    De belang-
rijkste wetswijzigingen zijn de Wet op de Archeologische Monumenten-
zorg, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Puberr, Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (omgevingsvergunning), Grondexploitatie wet en wijzi-
gingen ten aanzien van een andere positie van de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en de invoering van het 
Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten. Uitgangspunt 
hierbij is decentralisatie: meer duidelijkheid en eenvoud voor de burger 
en een grotere verantwoordelijkheid van de gemeente. Inhoudelijk gezien 
concentreren de wijzigingen zich op de integrale benadering van cultu-
reel erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling, van restauratie naar instand-
houding voor wat betreft monumentenzorg en een versterkte juridische 
basis voor archeologie. 

Missie en strategie    De missie luidt ‘behoud door behoedzame ontwik-
keling’. Deze missie is gebaseerd op het landelijk uitgangspunt van de 
nota Belvédère. Behoud door ontwikkeling is de middenweg tussen ont-
wikkeling zonder behoud en museaal behoud. Behoud bereik je niet door 
ontwikkeling in algemene zin maar door specifieke ontwikkeling. En wel 
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door een passende en verantwoorde ontwikkeling, een respectvolle of 
behoedzame ontwikkeling, waarbij cultuurhistorie als één van de uit-
gangspunten wordt meegewogen in de besluitvorming. De wijze waarop 
de gemeente deze missie wil realiseren is samen te vatten in een vijftal 
punten: gebiedsgericht werken, interactief werken, proactief werken, 
kansen benutten en integraal werken.

Beleidsdoelen en hoofdaccenten    Het centrale doel is het cultureel erf-
goed van Maastricht te behouden door behoedzame ontwikkeling en 
waar mogelijk het erfgoed te versterken en verbeteren door adequaat 
beheer. Dit wordt onder andere bereikt door: 
• een dynamisch actieprogramma voor te zetten voor rijksmonumenten 

met restauratie-achterstand. De komende jaren zal hier extra aandacht 
naar uitgaan door bijvoorbeeld een proactieve subsidielobby, herbe-
stemmen of praktische facilitering.

• een financiële regeling te ontwerpen met jaarlijks 1 200.000 voor het 
behoud van het cultureel erfgoed van Maastricht. De stad mist nu kan-
sen op restauratie omdat zij geen middelen heeft voor cofinanciering. 
Structurele financiële ondersteuning biedt een stimulans voor initiatief-
nemers en zal de kwaliteit van restauratie en onderhoud waarborgen. 

• een visie voor de Maastrichtse vestingwerken te ontwikkelen. Om de 
potenties en ontwikkelingsmogelijkheden van de vestingwerken op een 
goede manier af te stemmen, dient een integrale visie met actiepro-
gramma opgesteld te worden om de kansen en bedreigingen voor de 
afzonderlijke gebieden zo optimaal mogelijk in kaart te brengen. 

• het Maastrichts Planologisch Erfgoedregime te implementeren in alle 
nieuwe en relevante bestemmingsplannen. Naast de monumenten-
vergunningprocedure voor rijksmonumenten wordt het bestemmings-
plan als instrument gebruikt om het gemeentelijk cultureel erfgoed 
te beschermen. Deze integrale beschermingsmethode biedt meerdere 
voordelen ten opzichte van een traditionele monumentenverordening 
met een gemeentelijke monumentenlijst. Er ontstaat bijvoorbeeld geen 
extra vergunningstelsel en het cultureel erfgoed van Maastricht is goed 
ingebed in de ruimtelijke planvorming.

• voorwaarden aan de bouw-, sloop en aanlegvergunning te koppelen 
met een kwantitatieve ondergrens voor archeologische ingrepen. Dit 
wil zeggen dat archeologische onderzoeksverplichtingen alleen inge-
voerd worden bij ingrepen dieper dan 40 cm onder maaiveld en indien 
de ingreep gelegen is binnen een straal van 50 meter van een bekende 
vindplaats of historisch relict, de ingreep gelegen is binnen de eerste 
stadsmuur en de ingreep met een omvang van minimaal 2500m2 
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 gelegen is in het buitengebied of de ingreep met een omvang van mini-
maal 250m2 gelegen is in het bebouwd gebied.

Regulier instrumentarium    Daarnaast is het opstellen van de cultuur-
waardenkaart de belangrijkste basis voor de informatievoorziening van 
het cultureel erfgoed van Maastricht. Hiermee wordt een meer integrale 
en efficiënte werkwijze beoogd. Met de gegevens van de cultuurwaar-
denkaart wordt een onderzoeksagenda opgesteld en wordt het cultureel 
erfgoed gewaardeerd en geanalyseerd. Dit is noodzakelijk voor het maken 
van de beleidskaart of bestemmingsplankaarten waarop wordt aan-
gegeven hoe en waarom we met bepaalde objecten, structuren of attentie-
gebieden omgaan. 
Als juridisch instrument biedt de Monumentenwet 1988 houvast voor 
de bescherming van rijksmonumenten en van rijkswege beschermde 
stadsgezichten. Op gemeentelijk niveau kan hierin een verbeteringsslag 
worden gemaakt door meer duidelijkheid te bieden in de procedure van 
de monumentenvergunning door middel van het opstellen van restau-
ratierichtlijnen, indieningseisen en inspectiecriteria en door het actuali-
seren van de monumentenverordening en het uitbreiden van deskundig 
toezicht en capaciteit. 
De gemeente Maastricht heeft zelf de bevoegdheid opgravingen te 
verrichten. Deze opgravingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om zelf 
te bepalen hoe en wanneer opgravingen zullen plaatsvinden. Maastricht 
voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, maar ziet nog een opgave in het 
opstellen van een nota depotbeheer waarin opslag en ontsluiting 
geregeld worden.
Ondanks het feit dat Maastricht één van de grootste monumentensteden 
is, bestond er vanuit de gemeente Maastricht vooralsnog geen structu-
rele financiële ondersteuning voor onderhoud en restauratie voor het 
cultureel erfgoed. In dit kader wordt onderzocht of de mogelijkheden van 
een fondsvorming toereikend en haalbaar zijn en aansluiten op de rijks- 
en provinciale regelingen. (zie ook het ontwerp van een financiële rege-
ling met jaarlijks 1 200.000)

Risico’s en consequenties    De consequenties bestaan uit incidentele kosten 
die uit de reguliere (project-)budgetten worden gedekt en structurele appa-
raatskosten die uit de legesinkomsten worden vergoed. Risico’s zijn mogelij-
ke schadeclaims en excessieve kosten bij archeologie, die per project in beeld 
worden gebracht. De besluitvorming ten aanzien van de financiële regeling 
voor het behoud van het cultureel erfgoed van Maastricht heeft separaat 
plaatsgevonden in de kaderbrief 2007 en de begroting 2008.
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I. INLEIDING

1.1    Aanleiding

De stad Maastricht heeft 1660 rijksmonumenten 
en twee stadsgezichten (de binnenstad en Wyck) 
die beschermd zijn via de Monumentenwet. 
Daarnaast heeft de stad ook vele cultuurhisto-
risch waardevolle objecten en structuren en 
talrijke archeologische attentiegebieden. Moet 
Maastricht als tweede monumentenstad van het 
land nog meer monumenten gaan aanwijzen? 
Moeten er zoveel extra regels worden opgesteld 
dat de stad bevriest en een openluchtmuseum 
wordt? Of willen we het cultureel erfgoed 
beschermen op een dusdanige manier dat de stad 
dynamisch blijft? Is het niet wenselijk dat 
cultuurhistorie als één van de uitgangspunten 
wordt meegewogen in de nieuwe ontwikkelingen 
en zelfs als inspiratiebron kan dienen voor 
ontwerpers en ontwikkelaars? Het citaat van 
Roger Scruton “Het verleden is niet een boek om 
in te lezen, maar om in te schrijven” onderschrijft 
deze laatste keuze. Alleen moeten we eerst weten 
met welke pen we gaan schrijven, in welk 
lettertype, in welke kleur, en vooral wat en in 
welke vorm. Wordt het een roman, een thriller, 
een sprookje, een fabeltje of een waar gebeurd 
verhaal? Een eerste aanzet hiervoor zal in deze 
beleidsnota worden vastgesteld. Er is gekozen 
voor een modulaire aanpak waarbij deze beleids-
nota als kapstok fungeert. Op deze manier kan 
het beleid geleidelijk geïmplementeerd worden 
en is een flexibele werkwijze mogelijk.

Er is behoefte om het beleid van cultureel erfgoed 
aan te scherpen. Het bestaande beleid staat op te 
grote afstand van de dagelijkse praktijk, waar nog 

te vaak ad hoc beslissingen worden genomen en 
soms monumentale waarden onnodig verloren 
gaan. Bovendien ontbreekt een aantal instrumen-
ten die de basis vormen en handvatten bieden 
voor planadvisering en besluitvorming. Landelijke 
decentralisatie zorgt daarnaast ervoor dat de 
gemeente een grotere rol, meer vrijheid maar ook 
meer verantwoordelijkheden krijgt. Ook dit vergt 
een actualisering van het bestaande beleid. De 
nieuwe beleidsnota Cultureel Erfgoed beoogt een 
groot deel van deze problematiek op te lossen 
door middel van heldere afspraken en acties die 
in de komende vier jaar zijn gepland. De beleids-
nota Cultureel Erfgoed is aangekondigd in het 
domeinplan en de begroting 2006. 

Deze nota behelst met name de fysieke en 
ruimtelijke aspecten van het cultureel erfgoed. 
Collectiebeheer van musea, archieven en biblio-
theken is opgenomen in de cultuurvisie 2002-
2010 en in de culturele biografie. Dit geldt ook 
voor communicatie, educatie en voorlichting, 
evenals wetenschappelijke kennisverbreding.
Behoud en beheer van het onroerende cultureel 
erfgoed is ondergebracht bij het domein 
Stadsontwikkeling, Economie en Beheer (SEB). De 
beleving hiervan, alsmede het behoud en beheer 
van het roerende cultureel erfgoed is onderge-
bracht bij het domein Sociale en Culturele Zaken 
(SCZ).   

Vanwege de integrale aanpak van de bescher-
ming van het cultuurgoed van zowel boven als 
onder de grond is gekozen voor één integrale nota 
voor zowel monumentenzorg, cultuurhistorische 
aspecten en archeologie. 
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De aanleiding voor de nieuwe integrale beleids-
nota cultureel erfgoed is vierledig: 
• door de recente veranderingen van het landelijk 

beleid is het noodzakelijk het lokale beleid 
daarop aan te passen. Landelijk is op het gebied 
van cultureel erfgoed veel in beweging door 
onder andere het Verdrag van Malta, de 
wijzigingen in de Monumentenwet voor wat 
betreft archeologie, de accentverschuiving van 
restauratie naar instandhouding door de 
invoering van de subsidieregeling voor monu-
menten (Besluit Restauratie Instandhouding 
Monumenten), de wijziging van de adviesrol 
van het rijk en het herselectiebeleid voor 
rijksmonumenten. Het gemeentelijk beleid 
moet worden aangepast zodat het beter 
aansluit op deze nieuwe ontwikkelingen. 

• In de nabije toekomst is door maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen een aantal 
zorgpunten op het gebied van cultureel erfgoed 
te verwachten. Hierbij valt te denken aan het 
herbestemmen van boerenhoeves en boeren-
schuren door beëindiging van agrarische 
bedrijfsactiviteiten; het herbestemmen van 
religieus erfgoed zoals kerken en kloosters (in 
overleg met het bisdom); leegstand van 
schoolgebouwen en industriecomplexen 
vanwege modernisering; en veranderingen bij 
woningbouwcorporaties ten aanzien van 
wederopbouwwijken. Om hierop in de toe-
komst te kunnen blijven anticiperen is aange-
past beleid noodzakelijk. 

• De termijn van de vigerende nota monumen-
tenbeleid 1997-2005 is verlopen. In deze nota 
zijn actiepunten opgenomen die deels met 

succes zijn afgerond en deels om uiteenlopende 
redenen niet zijn uitgevoerd. Een beknopte 
evaluatie hiervan is opgenomen in de beleids-
notitie: Monumentenzorg in Maastricht, 
waarin de stand van zaken op het gebied van 
monumentenzorg is weergegeven (zie bijlage 2). 
Deze notitie is op 1 maart 2005 door het college 
van B & W vastgesteld en ter kennisgeving 
gebracht aan de raadscommissie. Twee 
belangrijke actiepunten uit de nota zijn niet 
geëffectueerd, namelijk het vaststellen van de 
gemeentelijke monumentenlijst en de uitbrei-
ding van het beschermd stadsgezicht. 

• Vanwege de inperking van de rijks- en gemeen-
telijke middelen is een aanscherping van de 
financiële inzet noodzakelijk. Er zal scherper 
geformuleerd moeten worden waar de beperk-
te middelen voor ingezet worden. 

1.2 Cultureel erfgoed in 
 Maastricht
Cultureel erfgoed wordt als volgt gedefinieerd: 
‘Alle materiële en immateriële getuigenissen uit 
het verleden die de samenleving van belang vindt 
om te bewaren, te onderzoeken, te presenteren 
en over te informeren’.1 
Deze definitie kan heel breed geïnterpreteerd 
worden. Van oude manuscripten tot monumen-
tale gebouwen, van archeologische vondsten tot 
historische wegenpatronen en van waardevolle 
fossielen tot beeldbepalende bomen. Waar het in 
deze nota om gaat, is de interpretatie van cultureel 
erfgoed in ruimtelijke en gebiedsgerichte zin. 
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Voorbeelden van Maastrichtse monumenten en opgravingen
 
ARCHEOLOGIE

• Lanakerveld (prehistorisch - nieuwe tijd): opgraving 2003

• Belvedere ( prehistorisch - nieuwe tijd): opgraving 1980-1992

• Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden prehistorisch & (Romeins): opgraving 2001-2005

• Dousberg (prehistorisch - nieuwe tijd): opgraving 2002 & 2005 

• Romeinse Brug: duikcampagnes: 1964 & 2000-2001

• Mosae Forum, (Romeins - Middeleeuwen): opgraving 2003-2004

• Entre Deux (Romeins - nieuwe tijd): opgraving 2005

• Vrijthof (Romeins): opgravingen 1969 & 2004

• Derlon O.L. Vrouweplein-Plankstraat: opgraving 1983-1984

• St. Servaaskerk: opgraving 1981-1989

               

MAASTRICHTS ERFGOED (zijnde geen rijksmonumenten)

• Lage Fronten Vestinglinie (Lage Frontweg), 1816-1820

• Peutzhal (Enci, Lage Kanaaldijk), architect F. Peutz, 1928

• Wooncomplex Goeman Borgesiusplantsoen, ontwerp Gulden & Geldmaker, 1917

• Noodwoningen Trichterveld (omgeving Bataviaplantsoen), architect F. Dingemans, 1948

• Bunker WO II: Brusselseweg-Postbaan

• Wederopbouwplan Malberg, stedenbouwkundig ontwerp: Van der Wusten

• Begraafplaats Oostermaas, ontwerp A. Boosten, 1928

• Gangenstelsel St. Pietersberg Zonneberggroeve, ontgonnen 16de tot 20ste eeuw

• Wielerbaan Marathonweg, 1895

RIJKSMONUMENTEN

• Lambertuskerk (Koningin Emmaplein), architect Van Groenendael, 1916

• Sphinxterrein/Timmerfabriek (Boschstraat 5-7), ontwerp 1905. 

• Tapijnkazerne (St. Hubertuslaan 12), architect Van Heukelom, 1916

• Seinhuisje (spoorweg emplacement), ontwerp S. van Ravesteijn, 1933

• Servaasbrug (tiende boog), gebouwd tussen 1280 en 1298

• Fontein van St. Servaas te Biesland, (Cannerweg), 1885

• Woonhuizen binnenstad (Wonen boven Winkels)

• Wooncomplex Bosschpoort, architect A. Boosten, 1935

• Gasfabriek (Lage Frontweg), architect Wiebenga, 1911

• Algemene Begraafplaats (Tongerseweg), 1811

• Fort St. Pieter (Luikerweg), 1702

• Standbeeld van J.P. Minckeleers (Markt), 1901
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Dit wil zeggen het onroerende cultureel erfgoed 
zoals monumentenzorg, archeologiebeleid, 
inclusief onderzoek en cultuurhistorie in de 
openbare ruimte. Hiertoe behoren ook historische 
geografie, historische infrastructuur en historisch 
groen.   

Maastricht heeft 1660 rijksmonumenten en is 
hiermee de tweede monumentenstad van 
Nederland. Daarnaast heeft Maastricht ongeveer 
2000 objecten en structuren die van waarde zijn 
voor het cultureel erfgoed. Deze zijn juridisch niet 
beschermd. De inventarisatie is gemaakt voor het 
opstellen van een gemeentelijke monumenten-
lijst die echter nooit is vastgesteld, met name 
vanwege de tijdrovende aanwijzingsprocedure en 
het groot aantal vergunningplichtige monumen-
ten in de stad. Als alternatief biedt het 
Maastrichts Planologisch Erfgoedregime een 
adequate bescherming van deze objecten en 
structuren (zie paragraaf 4.5 en 5.2a).

Het Maastrichtse bodemarchief is zeer rijk. Er is 
waarschijnlijk geen enkele Nederlandse gemeen-
te die zoveel archeologische resten vanaf het 
Paleolithicum (Oude Steentijd) tot het recente 
verleden zoals de Tweede Wereldoorlog herbergt. 
Het historische stadscentrum is een bodemarchief 
dat belangwekkende resten bevat vanaf de late 
IJzertijd via de Romeinse tijd, de Vroege Middel-
eeuwen, de Middeleeuwen tot het subrecente 
industriële verleden. 
Het grondgebied van de gemeente Maastricht 

(6299 ha) bestaat voor een deel uit rivierwater 
(292 ha). Het landoppervlak bedraagt 6007 ha. 
Volgens de systematiek van de Indicatieve Kaart 
van Archeologische Waarden (IKAW) zou onge-
veer een kwart van het grondgebied van de 
gemeente Maastricht een hoge en middelhoge 
trefkans hebben op archeologische resten. Omdat 
een relatief groot deel van het oppervlak vanwege 
de bebouwing niet is gekarteerd, kan dit percen-
tage oplopen tot ongeveer 70% van het grond-
gebied!2  
Op het grondgebied van de gemeente Maastricht 
ligt slechts één beschermd archeologisch monu-
ment (rijksmonument), namelijk een klein 
gedeelte van de Belvédèregroeve.3  Wel worden 19 
terreinen door de provincie als terreinen van 
‘archeologische betekenis’ tot “zeer hoge archeo-
logische waarde” aangewezen. Deze terreinen 
staan op de Archeologische Monumentenkaart 
(bijlage 1).4  Alle door de provincie aangewezen 
terreinen worden planologisch beschermd door 
het bestemmingsplan.

1.3 De waarde van cultureel 
erfgoed voor Maastricht

Het cultureel erfgoed van Maastricht is in ten 
minste vier opzichten van belang voor de stad, 
namelijk voor de sociale identiteit, de economi-
sche vitaliteit, de culturele rijkdom en de fysieke 
leefbaarheid.

	2	 Zie	startnotitie	archeologiebeleid	

	 gemeente	Maastricht,	Past	2	Present,	

	 Archeologic,	rapportage	269,	pag.	16

	3	 Dit	 monument	 is	 juridisch	 aangewe-

zen	 op	 basis	 van	 de	 Monumentenwet	

1988.	 De	 archeologische	 museumkel-

der	 van	 hotel	 Derlon	 is	 aangewezen	

als	 ‘gebouwd’	 rijksmonument	 omdat	

de	Romeinse	bouwrestanten	reeds	zijn	

opgegraven.	 Archeologische	 rijksmo-

numenten	bevinden	zich	ondergronds	

en	 zijn	 over	 het	 algemeen	 niet	 zicht-

baar.		

	4	 De	 AMK	 (Archeologische	 Monumen-

tenkaart)	 is	 te	 raadplegen	 via	 de	 cul-

tuurhistorische	 waardenkaart	 van	 de	

provincie	 Limburg	 zie	 www.limburg.

nl,	 een	 overzicht	 van	 de	 19	 AMK-Ter-

reinen	van	de	gemeente	Maastricht	is	

opgenomen	in	bijlage	1.	
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a. Sociale identiteit
In de Stadsvisie 2030 wordt het belang van 
cultureel erfgoed voor de sociale identiteit als 
volgt verwoord:
‘Maastricht is de stad van de ‘Mestreechter Geis’: 
de ziel van de gemeenschap van de 
Maastrichtenaren. Deze Mestreechter Geis staat 
voor de liefde van de Maastrichtenaren voor hun 
stad, voor de specifieke karaktertrekken van de 
stad en haar bewoners als product van een 
roemruchte historie.’5  
‘Maastricht is een stad met een rijke historie. De 
verschillende perioden uit het verleden zijn niet 
alleen fysiek zichtbaar, maar ook voelbaar in de 
stad. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de 
sfeer en de kwaliteit van de stad en voeden het 
collectieve geheugen van inwoners en bezoekers. 
De identiteit van Maastricht wordt er mede door 

bepaald. De opgave is de belangrijkste kenmerken 
uit het verleden te koesteren. Doel is om op die 
manier nieuwe lagen aan de rijke geschiedenis 
van de stad toe te voegen.’6  
Cultureel erfgoed zegt echter niet alleen iets over 
wie we zijn geweest, maar ook en misschien wel 
vooral over wie we zouden willen zijn. Erfgoed is 
daardoor een vorm van betekenisgeving: datgene 
waaraan mensen een betekenis hebben toege-
kend die boven de tijd en de oorspronkelijke 
betekenis uitstijgt. Door een object als cultureel 
erfgoed te bestempelen laten we zien wat tot 
Maastricht behoort en wat niet, wie de stad was 
maar vooral wie ze wil zijn. Door je te verdiepen 
in de materiële cultuur die je omgeeft, weet je 
waar je vandaan komt, als individu of als groep. 
Kennis van ons erfgoed geeft meer inzicht in de 
eigen plaats in het hier en nu.7 

5	 Stadsvisie	2030,	blz.	5

6	 Stadsvisie,	blz.	37

7	 artikel	T.	Thomassen:	Identiteit,	het	

verhaal	Nederland	en	het	cultureel	

Erfgoed.	 2005	 (www.erfgoedactu-

eel.nl/content/documents/Theo	

Thomassen.pdf)
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Maastrichts monumentenbeleid in nota’s vanaf 1975 

1976 ‘Monument en Binnenstad’

1980 ‘Monumentennota Maastricht’ 

1989 Nota ‘Vernieuwing en Behoud’

1997-2005 Nota ‘Monumentenbeleid’

1998 ‘Keuze voor kwaliteit’ 

2007-2012  ‘Springlevend Verleden’

Continuiteit en discontinuïteit in het monunumentenbeleid 

1800-1850 Verwaarlozing en desinteresse voor monumenten: periode van sloop: in 
Maastricht o.a. klooster van de Antonieten; Nicolaaskerk; Martinuskerk; 
Jacobskerk; Servaasgasthuis; Vleeshuis; Lommert; Bokstraat

1850-1900 Bewustwording en begin van waardering; opkomst van monumentenbe-
leid onder aanvoering van Victor de Stuers: eerste monumentencommis-
sie in 1849: eerste monumentenlijst telde 18 bouwwerken

1900-1955 Incidentele aandacht voor restauratie van grote monumenten: eerste 
stadsommuring; omgeving Helpoort en Pater Vincktoren; 
O.L.Vrouwekerk; grote kloosterkerken; Stadhuis en Dinghuis 

1955-1970 Reconstructie via planmatige aanpak. Grootschalige rehabilitatie histori-
sche kern Stokstraatkwartier tussen 1957 en 1975; werd landelijk 
voorbeeldproject

1970-1990 Monumentenzorg in relatie tot stadsvernieuwing: rehabilitatie 
Jekerkwartier en Boschstraatkwartier.

 Binnenstad wordt beschermd stadsgezicht; samenwerkingsverband 
tussen VROM en OCW; opknappen van beeldbepalende panden

1990-2005 Monumentenzorg als onderdeel van ruimtelijke kwaliteitszorg: integratie 
van welstand en monumenten, alsmede aandacht voor de openbare 
ruimte; aandacht voor eigentijdse ontwikkelingen in binnenstad: 
Misericordeplein; Herdenkingsplein; Charles Voscour

2005-heden Respectvolle ontwikkelingen stimuleren (behoud door ontwikkeling). 
Grote binnenstedelijke hersteloperaties: Mosae Forum, Entre Deux; 
aandacht voor planologisch erfgoedregime
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b. Economische vitaliteit
Volgens de gemeentelijke nota Economische 
Speerpunten 2015 is het cultureel erfgoed één van 
de belangrijke dragers van de sterk gegroeide en 
nog steeds groeiende vrijetijdseconomie.8  
Daarnaast versterkt het cultureel erfgoed de 
concurrentiepositie van Maastricht. “De kwaliteit 
van de leefomgeving bepaalt in toenemende 
mate de aantrekkingskracht van locaties op 
mensen en bedrijven. Het is daarom niet verwon-
derlijk dat steden met een hoge ‘quality of life’ 
vaak ook economisch succesvolle steden zijn. De 
esthetische kwaliteiten van een stad werken 
klaarblijkelijk als katalysator van economische 
groei”.9  
In een recent onderzoek “Cultuurbehoud loont!” 
wordt voor het eerst de sociaal-economische 
waarde van het erfgoed uitgedrukt in euro’s.10  De 
recreatieve belevingswaarde, verervingswaarde 
(wat is het erfgoed waard om voor het nageslacht 
te bewaren) en woongenotswaarde zijn de drie 
facetten die daarbij onderzocht zijn. Hieruit blijkt 
dat investeren in cultuurhistorie loont. 

c. Culturele rijkdom 
Cultureel erfgoed is er ook om simpelweg van te 
genieten, puur omwille van de sfeer en de 
uitstraling, de esthetische waarde. Cultureel 
erfgoed heeft een autonome waarde, vergelijk-

baar met kunst, architectuur, geschiedenis en 
cultuur. Cultureel erfgoed staat als een kunstui-
ting op zich zelf, is niet reproduceerbaar en heeft 
daardoor een onvervangbare waarde.
Daarnaast draagt het behoud van cultureel 
erfgoed bij aan de wetenschappelijke potentie 
van de stad als onderzoeksthema. Monumenten 
worden niet alleen aangewezen vanwege hun 
schoonheid en cultuurhistorische waarde, maar 
ook vanwege de betekenis voor wetenschap. 
Cultureel erfgoed stelt wetenschappers in de 
gelegenheid om zich te verdiepen in alle aspecten 
van de geschiedenis. Behoud van cultureel 
erfgoed draagt bij aan nieuwe wetenschappelijke 
inzichten. 

d. Fysieke leefbaarheid
Behoud van cultureel erfgoed is tenslotte ook van 
belang voor het goede leefklimaat in de stad. 
Verkrotting en verpaupering worden tegen-
gegaan door achterstallig onderhoud en restaura-
tie-achterstanden in de binnenstad weg te 
werken. Hiermee wordt tevens de leefbaarheid en 
de sociale controle bevorderd. Het project ‘Wonen 
Boven Winkels’ is hier één van de voorbeelden 
van. Door de leegstaande ruimten boven winkels 
op te knappen en voor bewoning geschikt te 
maken, worden het sociale klimaat en kwaliteit 
van de binnenstad opgekalefaterd en verbeterd. 

	8	 nota	 Economische	 Speerpunten	 2015,	

blz.	50-52

9	 nota	 Economische	 Speerpunten	 2015,	

blz.	72

10	 Cultuurbehoud	 loont!,	 projectbureau	

Belvedere,	november	2005	
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Beknopte geschiedenis van Maastricht

ROMEINSE PERIODE

De ondergrond van Maastricht is één groot geschiedenisboek. Daarin ligt een eindeloze hoeveelheid sporen 

opgeslagen, die ons allemaal iets vertellen over de aanwezigheid van de mens en zijn activiteit.

Onder keizer Augustus is in het laatste kwart van de eerste eeuw voor Christus de eerste doorgaande 

heerbaan aangelegd tussen de Franse Kanaalkust en de Rijn. Deze Romeinse Baan wordt de belangrijkste 

militaire en economische route van Noord Gallië. Blijkens een passage in de ‘Historiae’ van Tacitus (54-117) 

kruiste deze heerbaan bij PONS MOSAE de Maas. Het tracé van deze route liep van Bavay in Noord-

Frankrijk naar Tongeren via Maastricht tot Keulen. 

Vanwege de toenemende druk van opstandige Germaanse stammen wordt de Romeinse Rijksgrens in de 

vierde eeuw van de Rijn naar de Maas verlegd en worden er langs deze nieuwe binnengrens ook militaire 

legerposten opgericht. Bij Maastricht wordt in de eerste helft van de vierde eeuw een ommuurd castellum 

gebouwd ter verdediging van de brug, die al rond het midden van de eerste eeuw in het verlengde van de 

Eksterstraat is gebouwd. De pijlers van deze brug waren geconstrueerd op een fundament, dat met 

eikenhouten palen in de bodem van de Maas is geheid. Tussen de pijlers zijn houten brugdelen gelegd. 

Van deze brug zijn bij verschillende duikcampagnes in 1963 en 1993 houten palen met smeedijzeren 

paalschoenen teruggevonden, maar veel interessanter waren de vondsten van het puin uit de vullingen van 

de pijlers. Dit puin bestond voor een belangrijk deel uit bouwfragmenten en grafornamenten, die met name 

in de eerste eeuw gedateerd kunnen worden.

MIDDELEEUWEN

In Maastricht verwierf de abdij van Sint Servaas al in de vroege Middeleeuwen het recht van muntslag. 

Het munthuis van het Sint Servaaskapittel viel in 1204 in handen van de Brabantse hertog, die in de loop 

van de dertiende eeuw zoveel macht in Maastricht kreeg dat hij in 1284 zelfs door de Luikse Prins-bisschop 

als medesoeverein over de stad werd erkend. De Brabantse Hertogen waren vooral in Maastricht geïnteres-

seerd vanwege de brug over de Maas: deze brug vormde immers een onmisbare schakel in de handelsroute 

tussen Vlaanderen en het Rijnland. Deze oost-westroute kwam in de dertiende eeuw vrijwel volledig in 

handen van de Brabantse hertogen. De Luikse Prins-bisschoppen hadden meer belangstelling voor de 

Maashandel tussen Luik en Dordrecht. De expansie van de Prins-bisschoppen was daarom in de 

Middeleeuwen meer gericht op de beheersing van de noord-zuidas, met als hoofdader de Maasvaart. 

In de Middeleeuwen werden er in Maastricht belangrijke markten gehouden en daarnaast werden 

Maastrichtse lakense stoffen geëxporteerd naar de landen rond de Oostzee. In Maastricht bestond zelfs een 

schippersgilde dat zich gespecialiseerd had in de handel naar het eiland Schonen in Zuid-Zweden: deze 

Schonenvaarders ruilden er het Maastrichtse laken tegen haring. Ook in Frankfurt werd in de vijftiende 

eeuw veel Maastrichts laken verhandeld in de ‘Hal van Tricht’.

GARNIZOENSTAD

Maastricht is lange tijd een belangrijke vestingstad in Noord-West Europa geweest. Door de strategische 

ligging aan de Maas was Maastricht een geliefd bruggenhoofd voor vreemde overheersers. De stad is 

tientallen keren aangevallen, belegerd en enkele malen ook ingenomen. De bekendste belegeringen worden 

in de geschiedenisboeken gememoreerd: in 1579 veroveren de Spanjaarden de stad; in 1632 wordt 

Maastricht door de Hollandse prins Frederik Hendrik ingenomen; in 1673 wordt de stad door de Franse 

koning Lodewijk XIV ingelijfd en in 1748 wordt de stad opnieuw door Franse troepen van koning Lodewijk 

XV ingepalmd. Tot slot verovert het Franse Republikeinse leger de stad in 1794 nog een laatste maal. 

Door haar ligging aan de Maas heeft de stad Maastricht ook eeuwenlang een belangrijke handelsfunctie 
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gekend. De Maas was de belangrijkste transportader tussen de steden langs de middenloop van de rivier en 

de zeehaven van Dordrecht. De handel naar het Rijnland was hoofdzakelijk gericht op de afzet van laken en 

gegoten messing, dat verhandeld werd op de jaarmarkten. De Maashandel richtte zich op de stapelmarkt 

van Dordrecht, vanwaar de goederen verder over zee verscheept werden naar andere landen. Veel handels-

activiteiten waren in de 17e en 18e eeuw gericht op het onderhoud van het garnizoen. De handelshuizen en 

werkplaatsen zijn soms nog herkenbaar gebleven aan de gevelstenen, die rechtstreeks verwijzen naar die 

handelsactiviteiten. Zoals bijvoorbeeld op de gevelstenen van kledinghuizen, smederijen, hoefsmeden, 

brandewijnketels en bierbrouwers. Zo vormt iedere gevelsteen een momentopname van een vervlogen 

tijdvak, maar samen vormen ze een in steen gebeiteld geschiedenisboek van de stad.

INDUSTRIESTAD

Na 1815 voltrekt de industrialisatie zich in Maastricht in een snel tempo. Dankzij een centraal georganiseerd 

en daadkrachtig optredende overheid wordt in korte tijd een evenwichtig systeem van wegen en waterwegen 

in het gehele koninkrijk aangelegd.

Aan het begin van de negentiende eeuw kregen veel nieuwe economische initiatieven een kans dankzij de 

stimulerende handelspolitiek van koning Willem I. De verbinding tussen het Luikse industriebekken en de 

Hollandse zeehavens werd in 1826 aanmerkelijk verbeterd door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart tussen 

Maastricht en Den Bosch, waardoor de stad Maastricht als overslagplaats een aantrekkelijke vestigingsplaats 

voor nieuwe fabrieken werd. Aan de Boschstraat werd in hetzelfde jaar de grote havenkom ‘het Bassin’ 

gegraven. De haven vormde de kiemcel voor nieuwe industriële activiteiten die in veel gevallen geïnitieerd 

werden door Petrus Regout (1801-1878). Rond het midden van de negentiende eeuw verrees aan de 

noordoostzijde van het Bassin de papierfabriek. De goederenoverslag aan het Bassin won aan betekenis 

nadat in 1850 het kanaal naar Luik werd opengesteld. Ook de aanleg van de stenen kademuren in 1857 

versterkte de economische betekenis van het Bassin. Het pakhuis van het “Maastrichtsch Veem” werd in 

1860 aan de zuidelijke kadewand gebouwd in een markante neoromaanse bouwstijl. Het pakhuis heeft een 

souterrain, vijf bouwlagen en een zolderverdieping. Het hoge zadeldak heeft aan de zijde van het Bassin 

vier dakkapellen en een centraal geplaatste hijsinstallatie.

In 1853 komt de eerste spoorwegverbinding tussen Maastricht en Aken tot stand. Door de bouw van een 

nieuwe spoorbrug kan deze spoorverbinding in 1856 doorgetrokken worden naar Hasselt. De spoorbrug 

over de Maas wordt eveneens in 1856 gerealiseerd naar een ontwerp van de Maastrichtse stadsarchitect 

Johannes van den Bergh, die het op latere leeftijd nog tot Minister van Waterstaat heeft gebracht. 

De liberale economische politiek, de nieuwe communicatiemiddelen en de verbetering van de transport-

systemen hebben in de tweede helft van de negentiende eeuw ook sterk bijgedragen tot een beter handels- 

en ondernemingsklimaat. Dit leidde rond de eeuwwisseling tot de opkomst van veel dienstverlenende 

handelsinstellingen, zoals de krediet- en handelsbanken en verzekeringsmaatschappijen. Deze nieuwe 

instellingen hebben vaak veel aandacht geschonken aan de architectonische vormgeving van hun kantoor-

gebouwen. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam ook de winkelstad toe. Aanvankelijk vestigden 

de winkels zich vooral langs de uitvalswegen van de stad, maar na 1900 concentreerde de middenstand zich 

vooral in de binnenstad. 

DIENSTENSTAD

Aan het einde van de twintigste eeuw veranderde de stad opnieuw van karakter. Oorzaken hiervan zijn de 

ontkerkelijking, de stijgende welvaart en het hoger opleidingsniveau van de bevolking. De stad profileert 

zich als dienstencentrum met de Universiteit Maastricht, het Academisch ziekenhuis, de toneel- en 

kunstacademie, het kernwinkelgebied en het congrescentrum MECC. De toerist is net als de 

Maastrichtenaar onder de indruk van de historische ambiance, die in het afgelopen millennium tot stand is 

gebracht. 
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2.1  Internationaal beleid
a. Werelderfgoedlijst
Op het gebied van cultureel erfgoed is internatio-
naal een werelderfgoedlijst opgesteld door 
Unesco (VN-organisatie voor Educatie, Wetenschap 
en Cultuur). ‘Onder werelderfgoed wordt cultu-
reel en natuurlijk erfgoed verstaan dat behouden 
dient te worden voor de mensheid vanwege de 
unieke universele waarde. Het gaat hier om 
monumenten, gebouwencomplexen en land-
schappen.’11 Aan de status van ‘werelderfgoed’ is 
geen concrete beschermingsregelgeving gekop-
peld. Ieder land is zelf verantwoordelijk voor 
bescherming en behoud van de eigen monumen-
ten. Plaatsing op de werelderfgoedlijst levert niet 
direct geld op, maar genereert indirect extra 
aandacht in de vorm van informatievoorziening 
en educatie. Wel is er een speciaal fonds (het 
Werelderfgoedfonds) voor hulp bij urgente 
bedreigingen. 
Er zijn in de wereld ongeveer 800 plekken 
aangeduid als werelderfgoed. Met name Europa 
en Amerika zijn rijk bedeeld. In andere wereld-
delen is de expertise vaak onvoldoende aanwezig 
om het erfgoed te inventariseren en voor te 
dragen als werelderfgoed. Maastricht participeert 
momenteel in het Europees project ‘Septentrion’ 
om, samen met andere historische vestingsteden 
uit Noord-Frankrijk, België en Nederland, voor het 
gemeenschappelijk vestingverleden de Unesco-
status te verwerven. Hiervoor worden gelden van 
Interreg IIIB ingezet (zie ook visie vestingwerken 
paragraaf 4.4). 

b. Verdrag van Malta
In 1992 ondertekenden twintig Europese staten, 
waaronder Nederland, het Verdrag van Malta, 
officieel geheten  het ‘Europees Verdrag inzake de 
bescherming van het archeologische erfgoed’. Het 
verdrag werd in 1998 door een goedkeuringswet 
bekrachtigd, maar het verdrag is nog niet vertaald 
in nieuwe wetgeving. De Tweede Kamer heeft op 
4 april 2006 ingestemd met het wetsvoorstel 
aangaande de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg. De wet is sinds 1 september 
2007 van kracht. Voor de inwerkingtreding 
bestond al regelgeving ‘in de geest van Malta’, 
bijvoorbeeld bij projecten die zijn verplicht tot 
een Milieu Effect Rapportage (MER), bij bestem-
mingsplannen en bij ontgrondingen.

De uitgangspunten van het Verdrag van Malta 
zijn:
• archeologische waarden worden zoveel 

mogelijk in de bodem bewaard;
• in de ruimtelijke ordening wordt al vroeg 

rekening gehouden met archeologie;
• de bodemverstoorders betalen het archeolo-

gisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.

2.2 Landelijk beleid
a. Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
Het archeologisch bestel bevindt zich door het 
Verdrag van Malta in een veranderingsproces dat 
zijn voorlopig sluitstuk heeft gevonden in de 
vaststelling van de “Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg”, de nieuwe Monumentenwet. 

2. VIGEREND BELEID

11	 www.unesco.nl
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Zoals gezegd is één van de uitgangspunten dat de 
archeologische monumentenzorg een geïnte-
greerd onderdeel wordt van de ruimtelijke 
ordening. Het bestemmingsplan is aangewezen 
als het centrale instrument om dit te regelen. De 
wetgever maakt de gemeente primair verant-
woordelijk voor de archeologische monumenten-
zorg binnen het ruimtelijk beleid. Door deze 
decentralisatie krijgt de gemeente de ruimte om 
zelf beleid te maken voor archeologie. Ze kan zelf 
besluiten nemen over de wijze waarop zij haar 
archeologiebeleid wil inrichten. De gemeente kan 
via het bestemmingsplan zelf bepalen welke 
archeologische verplichtingen men wil verbinden 
aan aanleg-, sloop- en bouwvergunningen en 
regels geven bij vrijstellingen (zie ook ‘kwantita-
tieve proceseisen voor archeologie’, paragraaf 
4.6). Nadeel is dat de gemeente risicodrager is bij 
claims op planschade en kosten van berging van 
archeologische toevalsvondsten. Daartegenover 
staat dat de bodemverstoorder betaalt voor het 
archeologisch vooronderzoek en mogelijke 
opgravingen.  

b. Nota Belvedere
Een ander facet van het landelijk beleid is de Nota 
Belvédère die een visie geeft op de wijze waarop 
met de cultuurhistorische kwaliteiten van het 
fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke 
inrichting van Nederland kan worden omgegaan. 
De centrale doelstelling luidt dan ook: de cultuur-
historische identiteit wordt sterker richtinggevend 
voor de inrichting van de ruimte. Het devies luidt 
“Behoud door ontwikkeling, ontwikkeling door 
behoud”. Dit betekent dat een woonwijk in 

Friesland er anders uit zou moeten zien dan een 
woonwijk in Maastricht: vanuit cultuur-(histo-
risch) oogpunt, maar eigenlijk ook vanwege de 
leefbaarheid.12  

c. Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding 
Monumenten

Het accent verschuift van restauratie naar 
instandhouding door de invoering van de 
subsidieregeling BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten). Het doel is om 
hiermee planmatig onderhoud te stimuleren 
waardoor dure restauraties in de toekomst 
voorkomen kunnen worden. Binnen de regeling 
komen fiscaal relevante eigenaren van woonhui-
zen en boerderijen zonder agrarische functie in 
aanmerking voor belastingaftrek en een lening 
met lage rente (de restauratiefondshypotheek). 
Daarnaast komen eigenaren van andere monu-
mentcategorieën (zoals molens, kerken, kastelen 
en boerderijen) in aanmerking voor een subsidie 
op basis van een periodiek instandhoudingsplan 
(PIP) voor een periode van zes jaar. 
De oude restauratie- en onderhoudsregelingen 
(Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie 
Monumenten en Besluit Rijkssubsidiëring 
Onderhoud Monumenten) komen hierbij te 
vervallen. De nieuwe regeling is ontworpen voor 
rijksmonumenten die reeds gerestaureerd zijn, 
waarbij te weinig aandacht uitgaat naar de nog 
aanwezige  restauratieachterstand. (zie ook 
paragraaf 4.2 en 5.3b) 

	12	 Res	Nova,	Maastrichtse	Modus
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d. Positie Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten

De adviesplicht van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) bij 
een aanvraag voor een monumentenvergunning 
wordt een adviesbevoegdheid. Dit wil zeggen dat 
op deze manier een einde wordt gemaakt aan de 
dubbele adviesplicht, waarbij zowel de gemeente-
lijke monumentencommissie een advies over een 
bouwplan moet uitbrengen als de RACM. De 
RACM blijft alleen nog adviseren bij omvangrijke 
bouwplannen. De gemeente kan de lichtere 
gevallen met behulp van de monumentencom-
missie afdoen, waardoor dubbel werk wordt 
voorkomen. De verwachting is dat ongeveer 4 van 
de 10 vergunningaanvragen nog door de RACM 
zal worden beoordeeld. Specifieke criteria 
hiervoor zullen in nadere beleidsregels moeten 
worden vastgelegd. 
Het verdwijnen van de adviesplicht van de 
provincie bij rijksmonumenten buiten de 
bebouwde kom is vooralsnog niet aangekondigd. 
Gezien de beperking van de provinciale rol in de 
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening ligt dit wel in 
de lijn der verwachting. 

e. Aanwijzing monumenten
De tijdelijke beleidsregel voor het aanwijzen van 
archeologische en gebouwde rijksmonumenten is 
tot medio 2007 verlengd.13 Deze beleidsregel is 
sinds juli 2004 vastgesteld. Kern van de beleidsre-
gel is dat de reguliere aanwijzing van monumen-
ten is stopgezet. Uitbreiding van de monumen-
tenlijst is slechts mogelijk in een beperkt aantal 
gevallen. Alleen als er een acute bedreiging 

bestaat en de waarde van zeer groot belang is, 
kan een monument worden aangewezen. Het 
advies van de Raad voor Cultuur in de nota ‘Het 
tekort van het teveel’ uit oktober 2005 geeft aan 
dat door de groei van het aantal rijksmonumen-
ten de zorg hiervoor onbeheersbaar is geworden. 
Desondanks ligt het niet in de lijn der verwach-
ting dat de monumentenlijst rigoureus zal 
worden opgeschoond. Dit in verband met de 
ingrijpende juridische procedures die de afvoe-
ring van monumenten met zich mee brengt. 
In september 2006 is in een beleidsbrief van 
minister Van der Hoeven aangekondigd dat het 
huidige monumentenstelsel aangepast dient te 
worden. Deze stelseldiscussie zal in de loop van 
2007 en 2008 worden gevoerd, waarbij niet alleen 
de beheersing van het aantal monumenten 
centraal staat, maar het functioneren van het 
gehele stelsel, de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen overheden en de zorg voor kwaliteit en 
financiering. 

f. Integrale benadering
De landelijke trend is om cultureel erfgoed 
integraal te benaderen. Het aspect cultureel 
erfgoed vraagt om integrale afstemming en 
samenwerking op het gebied van beheer en 
behoud en om gezamenlijke standpunten te 
bepalen ten aanzien van planontwikkeling in de 
ruimtelijke ordening. Monumenten, ruimtelijke 
karakteristieke structuren, historisch geografische 
elementen en landschappelijke en archeologische 
waarden zijn met elkaar verbonden en kunnen 
niet los van elkaar gezien worden. Dit resulteerde 
onder andere in de fusie van de Rijksdienst voor 

1513 14

13	 Met	ingang	van	1	juli	2007	is	een	nieu-

we	 tijdelijke	 beleidsregel	 ‘Aanwijzing	

beschermde	 monumenten	 2007’	 van	

kracht.	Hierin	wordt	de	aanwijzing	voor	

monumenten	 uit	 de	 wederopbouwpe-

riode	en	archeologie	verruimd.
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de Monumentenzorg (RDMZ) en de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
in de RACM: Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (1 november 
2006) en de fusievoornemens van het NCM 
(Nationaal Contact Monumenten: belangenbe-
hartiger voor particuliere monumentenorganisa-
ties) met SNA (Stichting voor de Nederlandse 
Archeologie: fungeert als platform en als koepel 
voor het archeologische veld,) en DIVA (vereniging 
voor de Documentaire Informatievoorziening en 
het Archiefwezen). 

g. Nota Ruimte
In de nota Ruimte is sprake van vergaande 
decentralisatie, liberalisering (van toelatings-
planologie naar ontwikkelingsplanologie) en een 
sterkere uitvoeringsgerichtheid. Ook wordt het 
element water erkend als structurerend principe 
en wordt mobiliteit gefaciliteerd, in plaats van 
‘bestreden’. Cultuurhistorie en natuur, en dan 
vooral de ecologische hoofdstructuur, worden 
erkend maar de verantwoordelijkheid voor 
bescherming is in vergaande mate gedelegeerd.14   

h. Wet Puberr
De wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken (wet Puberr of wet KPB) eist dat 
de gemeente alle beperkingen per perceel in het 
kadaster registreert. De wet is aangenomen en 
met ingang van 1 juli 2007 inwerking getreden. 
De nieuwe besluiten van Raad en College dienen 
per 1 januari 2007 in de geest van de wet behan-
deld te worden. Archeologie dient bij de imple-
mentatie van meet af aan meegenomen te 

worden. In feite kan dat alleen als een archeolo-
gische beleidskaart voor het grondgebied is 
vastgesteld. Ook de rijksmonumenten en de 
dominante en kernmerkende panden dienen per 
kadastraal perceel geregistreerd te zijn.
 

i. Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
De nieuwe Wet RO kent in principe een vergelijk-
baar uitgangspunt als de Nota Ruimte: centraal 
wat centraal moet en decentraal waar dat kan. 
Het ‘passende niveau’ zal vaak het lokale niveau 
zijn (en dus het bestemmingsplan). Daarnaast 
spelen zaken als deregulering, ontwikkelings-
planologie, duidelijkheid, rechtszekerheid en 
uitvoeringsgerichtheid een rol. Een van de 
belangrijkste wijzigingen is dat de goedkeurings-
bevoegdheid van de provincie komt te vervallen 
bij het toetsen van bestemmingsplannen. 
Daarnaast zijn bij artikel 19-procedures geen 
verklaringen van geen bezwaar meer nodig. 
De provincie kan in de toekomst reageren via 
zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan.15 

j. Wijziging Wet ruimtelijke ordening inzake 
grondexploitatie (Grondexploitatiewet)

Het rijk wil met dit wetsvoorstel gemeenten een 
meer op de eisen van vandaag toegesneden 
publiekrechtelijk instrumentarium (exploitatie-
plan) bieden voor kostenverhaal, verevening en 
locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. 
Daarnaast blijft het privaatrechtelijke spoor 
voorop staan (overeenkomst tussen gemeente en 
grondeigenaren). 

	14				Nota	Ruimte	en	Res	Nova,	Maastrichtse	

Modus,	hoofdstuk	4.

	15	 Ontwerp	nieuwe	wet	Ruimtelijke	

	 Ordening	23	mei	2003,	Res	Nova,	

	 Maastrichtse	Modus,	hoofdstuk	5.
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Het publiekrechtelijk instrumentarium (exploita-
tieplan) dat met dit wetsvoorstel wordt geïntro-
duceerd fungeert als stok achter de deur om tot 
overeenkomst en nadere afspraken te komen.
De gemeente mag bij het gereed maken van een 
locatie een aantal kosten, voorzieningen en 
opbrengsten verrekenen: de kostenlijst die is 
opgenomen in een algemene maatregel van 
bestuur (amvb) bij het ontwerp Grondexploitatiewet. 
Hierin zijn onder andere ‘de kosten van het 
verrichten van onderzoek, waaronder in ieder 
geval begrepen grondmechanisch en milieukun-
dig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, 
ander milieukundig onderzoek én archeologisch 
onderzoek’ vermeld. Het ligt dan aan de mate van 
bouwrijp maken van een te bebouwen gebied of 
hierbij alleen het preventief onderzoek of het 
gehele onderzoek doorgevoerd zal kunnen 
worden, dus inclusief opgravingen.
Bij de voorzieningen worden ‘uit milieuhygiëni-
sche, archeologische of volksgezondheidsoogpunt 
noodzakelijke voorzieningen’ opgevoerd. Hierbij 
kan voor archeologie gedacht worden aan behoud 
en beheer van archeologische resten.

Het privaatrechtelijk instrumentarium (overeen-
komst tussen gemeente en grondeigenaren) biedt 
de mogelijkheid een deel van de bestuurslasten 
(oftewel apparaatskosten) van de gemeente te 
verhalen bij de private partij. Voor cultureel 
erfgoed zou dit betekenen dat de ambtelijke 
voorbereidingskosten van een project, het 
begeleiden van het veldwerk en de controle van 
de rapportage(s) en de werkzaamheden bij de 
deponering (en restauratie?) van vondsten en 

documentatie verhaald kunnen worden.
Tenslotte bestaat bij deze overeenkomst (niet in 
het exploitatieplan) de mogelijkheid een opslag 
op te nemen om bepaalde fondsen van de 
gemeente te financieren. Hierbij zou bekeken 
moeten worden of de pot excessieve kosten die de 
gemeente bij de invoering van de nieuwe 
Monumentenwet dient te reserveren, in aanmer-
king komt voor een deel van deze opslag. Dit moet 
dan wel vastgesteld beleid zijn. Bij de inwerking-
treding van de grondexploitatiewet, per 1 juli 
2008, zal dit nader bekeken moeten worden (zie 
ook hoofdstuk 6, financiën en fasering).

k. Wetsvoorstel Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde 
vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, 
ruimte, natuur en milieu. Het is de bedoeling dat 
deze vergunning op 1 januari 2009 geïmplemen-
teerd wordt, waarmee tijd en geld worden 
bespaard voor burgers en bedrijven. Waar men nu 
nog verschillende vergunningen nodig heeft als 
men een huis, fabriek of schuur wil bouwen of 
verbouwen, is straks nog maar één type vergun-
ning nodig: de omgevingsvergunning. Dit betekent 
voor cultureel erfgoed dat de monumentenvergun-
ning onderdeel gaat uitmaken van de omgevings-
vergunning. Op dit moment zijn er meerdere pilots 
gaande die de implementatie in de praktijk mee 
moeten vormgeven. Voordelen zijn het hanteren 
van 1 loket, 1 vergunningaanvraag, 1 procedure, 
1 bevoegd gezag en 1 bezwaar- en beroepsproce-
dure. Organisatorisch zal dit intern binnen de 
gemeente om een nog betere afstemming vragen. 
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2.3  Provinciaal beleid 

De provincie heeft sinds medio 2006 een nieuwe 
nota Erfgoedbeleid. Behoud van het archeologisch 
erfgoed ter plekke (in situ) is hierbij een van de 
uitgangspunten. De provincie kan nu nog door 
middel van het proces van goedkeuring aan een 
bestemmingsplan voorwaarden stellen aan 
archeologisch onderzoek en op basis van 
plankaarten (Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden en Archeologische Monumentenkaart) 
archeologisch onderzoek afdwingen indien een 
gemeente hierin niet of te weinig heeft voorzien. 
Zij heeft dan ook in hoofdzaak een controlerende 
functie. Het is op dit moment niet duidelijk hoe 
die rol bij inwerkingtreding van de nieuwe 
Monumentenwet ingevuld zal worden aangezien 
er ook wijzigingen in de Wet Ruimtelijke 
Ordening aan de orde zijn, waarbij de invloed van 
de provincie op het bestemmingsplan minder 
wordt.
De provincie ondersteunt op dit moment het 
streven van gemeenten om een eigen archeolo-
giebeleid op te stellen met advies en subsidies. 

Het uitgangspunt voor het provinciaal monu-
mentenbeleid is dat er een aanvullende subsidie-
regeling blijft bestaan naast het BRIM. Hiervoor 
komen slechts rijksmonumenten in aanmerking 
die niet van de fiscale voordelen gebruik kunnen 
maken (kerken, kastelen, historische buitenplaat-
sen, molens, boerderijen met een agrarische 
functie en overige rijksmonumenten). Daarnaast 
blijft een regeling voor niet monumentale kerken 
van toepassing. Voor 2006 heeft de provincie 

1 1.200.000,- ter beschikking gesteld voor instand-
houding van monumenten. De prioriteringscrite-
ria daarbij zijn: rijksmonumenten voorkomend op 
de knelpuntenlijst van het BRRM; projecten met 
een evidente economisch-toeristische meerwaar-
de; projecten met uitdrukkelijke aandacht voor 
erfgoededucatie en projecten die mogelijkheden 
bieden voor culturele en educatieve activiteiten 
op monumentale locaties.
Daarnaast is het een voorwaarde dat het project 
op korte termijn uitvoerbaar is en dat het project 
behoudens de provinciale bijdrage financieel 
gedekt is.16 
Voor wat betreft de rijksmonumenten voorko-
mend op de knelpuntenlijst van het BRRM geldt 
een voorwaarde tot cofinanciering door de 
gemeente van maximaal 10% van de subsidiabele 
restauratiekosten. De BRIM-projecten kunnen 
extra worden gefinancierd door ‘matching’ van 
het rijkssubsidiebedrag door gemeente en 
provincie. Bovendien is in de overgangsperiode 
voor incidenteel onderhoud een subsidie beschik-
baar van 40% van de subsidiabele onderhouds-
kosten.  

Niet alleen rijksmonumenten maar ook karakteris-
tieke cultuurhistorische relicten zoals archeologi-
sche terreinen, kruisen en kapellen, ondergrondse 
werken, beschermde begraafplaatsen en grafmo-
numenten zijn voor de provincie Limburg van 
belang. Deze worden beheerd door een permanent 
monitorings- en beheerssysteem van de Stichting 
Monumentenwacht Limburg. Op grond hiervan 
wordt overwogen een instandhoudingsbudget 
beschikbaar te stellen voor deze categorie.17  

16	 Provinciaal	erfgoedbeleid	2006,	blz.	14

	 Inmiddels	is	dit	beleid	aangepast.	

	 Zie	www.limburg.nl

17	 Provinciaal	erfgoedbeleid	2006,	blz.	17
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Natuur- en cultuurhistorie krijgen in het 
Provinciaal Omgevingsplan (POL) een nadrukke-
lijke plaats. Ook in dit plan wordt het integrale 
karakter van cultureel erfgoed benadrukt. 
Cultuurhistorische waarden worden vertaald in 
‘bronzen’ waarden. De provincie wil deze waar-
den ‘actief beschermen, herstellen dan wel 
kwalitatief versterken’. Het bestemmingsplan 
speelt daarbij een grote rol. Artikel 19-procedures 
en bestemmingsplannen moeten namelijk 
voorzien zijn van een gedegen inventarisatie en 
effectanalyse ten aanzien van de bronzen 
waarden. 18

Samenvatting landelijk beleid:
belangrijke trends

• Behoud door ontwikkeling, ontwikkeling door 

behoud (Nota Belvédère): integrale benadering 

cultureel erfgoed in ruimtelijke ontwikkeling 

• Van centrale rol overheid naar maatschappelijke 

medeverantwoordelijkheid

• Decentralisatie bevoegdheden naar gemeenten

• Van restauratie naar instandhouden 

(monumentenzorg) 

• Versterkte juridische basis voor archeologie 

18	 Res	Nova,	Maastrichtse	Modus,	blz.	109

25

19



20



3.1  Missie

Missie: behoud door behoedzame ontwikkeling
Maastricht volgt dit landelijk uitgangspunt 
omdat het goed aansluit op de Maastrichtse 
traditie van integrale, gebiedsgerichte stedelijke 
ontwikkeling.
 

Er zijn twee soorten bedreigingen van het 
Maastrichts cultureel erfgoed:
• Een gebrek aan menselijk ingrijpen, waardoor 

de tand des tijds vrij spel krijgt. Dit geldt zowel 
voor archeologie (natuurlijke degradatie van 
het bodemarchief) als voor monumenten 
(verval door leegstand of verwaarlozing)

• Onzorgvuldig menselijk ingrijpen, waardoor 
het cultureel erfgoed bewust, ongezien of 
onbedoeld verdwijnt (ontwikkeling zonder 
behoud).

Behoud door ontwikkeling is de middenweg tussen 
ontwikkeling zonder behoud (alles weg) en museaal 
behoud (alles blijft). Het nadeel van de eerste 
optie is dat cultureel erfgoed totaal verloren gaat. 
Het nadeel van de tweede optie is dat het 
cultureel erfgoed volledig buiten de economie en 
de maatschappij wordt geplaatst. Aldus worden 
veel kansen gemist op medebeheer en behoud. Bij 
behoud door ontwikkeling kunnen de kosten voor 
de overheid worden verminderd. Tevens wordt 
hierdoor meer medebeleving door burgers, 
bedrijven en instellingen mogelijk zodat er meer 
draagvlak ontstaat. Deze twee voordelen maken 
ruimschoots goed dat bij behoud door ontwikke-
ling niet altijd alles honderd procent intact blijft. 

Het is hiermee niet de bedoeling dat alle ontwik-
kelingen die de historiciteit aantasten gelegiti-
meerd worden. Behoud bereik je niet door 
ontwikkeling in algemene zin maar door speci-
fieke ontwikkeling. En wel door een passende en 
verantwoorde ontwikkeling, een respectvolle of 
behoedzame ontwikkeling waarbij cultuurhisto-
rie als één van de uitgangspunten wordt meege-
wogen in de besluitvorming. 

3.2  Strategie19 

De landelijke trend is om steeds meer bevoegd-
heden te decentraliseren. De gemeente wordt 
volledig zelf verantwoordelijk voor het monumen-
ten- en archeologiebeleid. De wijze waarop de 
gemeente haar verantwoordelijkheid wil nemen 
en haar missie wil realiseren, is samen te vatten 
in een vijftal punten:

a. Gebiedsgericht werken:
In de cultuurwaardenkaart (in voorbereiding) 
staan alle cultuurhistorische relicten opgenomen 
(archeologie, historische geografie (landschappen), 
monumenten). De eerste testfase van die kaart is 
gereed. Voor de vervolmaking (tweede fase) 
dienen nog verdere acties uitgevoerd te worden 
(zie paragraaf 5.1). Op de hierna te vervaardigen 
beleidskaart worden keuzes gemaakt. Er zullen 
gebieden aangewezen worden waar bepaalde 
regimes van toepassing zijn: van veel tot weinig 
voorwaarden op het vlak van cultuurhistorie. 
Aldus worden prioriteiten gesteld voor zowel 
monumentenzorg als archeologie. Wat dient er 

3. MISSIE EN STRATEGIE

19	 NB:	 In	 essentie	 dezelfde	 strategie	 als	

het	Natuur-	en	Milieuplan	Maastricht	

2030	(blz.	 18-20).	Deze	strategie	 is	een	

nadere	uitwerking	van	het	Maastrichtse	

model	voor	stadsontwikkeling.
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wel en wat niet behouden te blijven? En waarom? 
Voor die laatste vraag is het van belang dat er 
beleidskeuzes gemaakt worden voor zowel 
behoud als onderzoek (locale onderzoeks-
agenda).

b. Interactief werken
Ontwikkelaars en plannenmakers zijn in de regel 
niet ongenegen aandacht te besteden aan 
cultuurhistorie, maar wel op zodanige wijze dat 
bestaande werkprocessen niet worden gefrus-
treerd en de risico’s in tijd en geld in een vroeg 
stadium inzichtelijk zijn. Ook is het wenselijk 
andere belanghebbenden (bijv. omwonenden, 
maatschappelijke organisaties) bij plannen te 
betrekken omwille van kwaliteit en draagvlak. 

c. Proactief
Voor de integrale kwaliteit van ruimtelijke 
plannen en projecten is het van belang dat het 
aspect cultureel erfgoed in een zeer vroeg 

stadium bij de planvorming wordt meegewogen. 
Zo bestaat ook de meeste kans op succes voor 
behoud van cultureel erfgoed.

d. Kansen benutten
Cultureel erfgoed is niet alleen een beperking 
maar ook een kans. Cultuurhistorie kan als basis 
voor stedelijke ontwikkeling dienen: dit is het 
meest ideale en erfgoedvriendelijke uitgangspunt 
(zie nota Belvédère).

e. Integraal
Juist vanwege het brede belang van cultureel 
erfgoed (zie paragraaf 1.3) liggen er volop moge-
lijkheden voor een inhoudelijk integrale benade-
ring. Kernwoorden daarbij zijn transparantie 
(cultuurwaardenkaart, beleidskaart, eenduidige 
werkprocessen), betrouwbaarheid (afspraken 
nakomen), en de bereidheid verder te kijken dan 
het werkterrein van de eigen vakdiscipline, juist 
omwille van het behoud van cultureel erfgoed. 
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Voorbeelden van Maastrichtse projecten 
met behoud door ontwikkeling

• Belvédèregebied – woningbouw 

• Kruisherenklooster – hotel

• Minderbroedersklooster – rijksarchief

• Parmabastion – Centre Céramique

• Dominicanerkerk – boekhandel

• Bordenhal – Derlontheater

• Wiebengahal – Nederlands Architectuur Instituut

• Opgraving Derlon – museum en ontbijtruimte  

• OLV van Goeden Raad Malpertuis – Opera Zuid

• Hoge Fronten – Natuur-educatiepark

• Provinciaal Gouvernement – Rechtenfaculteit 

• Hof van Tilly – Faculteit Cultuurwetenschappen

• Generaalshuis – Theater aan het Vrijthof

• Peutzhal ENCI – podiumruimte en ateliers

• Lambertuskerk – kantoor 

• Tapijnkazerne – Bijzondere doeleinden

• Eiffelgebouw Sphinx – Woningbouw

• Ketelhuis Sphinx – Culturele doeleinden
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4.1  Doelen programmabegroting 

De programmabegroting 2007 is vastgesteld met 
SMART geformuleerde doelen. 
Het behoud van cultureel erfgoed door behoed-
zame ontwikkeling en waar mogelijk versterken 
en verbeteren door adequaat beheer is één van de 
belangrijkste doelen. Dit wordt nader uitgewerkt 
in een viertal prestaties voor monumenten en 
archeologie, te weten: 
• het cultuurhistorisch erfgoed te beschermen 

door middel van bestemmingsplannen, 
alsmede op te nemen in de integrale stedelijke 
planvorming. 

• Het bedreigde aantal rijksmonumenten te laten 
dalen, door het opstellen van een actiepro-
gramma restauratie-achterstand. 

• Het gemeentelijk restauratie uitvoerings-
programma 2006-2011 voort te zetten en uit te 
voeren. Van de 20 hierin opgenomen rijks-
monumenten dienen nog 12 gerestaureerd te 
worden. 

• Het verlenen van circa 125 monumentenvergun-
ningen en 25 archeologische adviezen om op 
verantwoorde wijze ontwikkelingen mogelijk te 
maken. 

4.2 Actieprogramma 
restauratie-achterstand

Het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding 
Monumenten (BRIM) is per 1 januari 2006 
ingevoerd om planmatig onderhoud te stimule-
ren en daarmee in de toekomst grote restauraties 
te voorkomen (zie ook paragraaf 5.3b). 

Het wegwerken van de restauratie-achterstanden 
was een grote omissie in het eerste concept van 
de regeling. De voormalige staatssecretaris Van 
der Laan heeft in dit kader ervoor gezorgd dat in 
2005 100 miljoen euro extra beschikbaar werd 
gesteld voor monumentenzorg. Hiervan is ca. 65 
miljoen gebruikt om achterstanden weg te 
werken bij het Nationaal Restauratie Fonds en de 
bestaande kanjerregeling. De overige 35 miljoen is 
als extra regeling ingezet in het BRIM, het 
zogenaamde artikel 43. 
De restauratie-achterstand was geschat op 234 
miljoen euro. Het BRIMbudget zal dus niet 
toereikend zijn voor deze resterende achterstand. 
Het Kabinet heeft echter aangegeven zich te 
willen inspannen om de restauratie-achterstand 
uiterlijk in 2010 weg te werken. In dit kader is in 
november 2006 in de najaarsnota nogmaals 140 
miljoen euro hiervoor gereserveerd.
De lobby die vanuit de gemeente Maastricht in 
samenwerking met de gemeenten ’s-Hertogenbosch, 
Haarlem en Deventer medio 2005 is gestart, heeft 
in dit kader ook een signaalfunctie gehad. Hierbij 
is de restauratiebehoefte gepeild bij 20 grote 
monumentengemeenten. Het resultaat hiervan 
was een achterstand van 285 miljoen in 20 
monumentengemeenten, exclusief Amsterdam.20 
Als dit aandeel verrekend wordt met het totaal 
aantal monumenten in het monumentenbestand 
dan blijkt er een achterstand te zijn van 830 
miljoen euro inclusief Amsterdam.  Naar aanlei-
ding hiervan is de staatssecretaris een steek-
proefsgewijze inventarisatie gestart om de 
daadwerkelijke restauratie-achterstand te 
verifiëren. Het eindresultaat van dit onderzoek 

4. BELEIDSDOELEN EN HOOFDACCENTEN

20		 	690	miljoen	euro,	inclusief	

	 Amsterdam
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komt grotendeels hiermee overeen. 
De restauratiebehoefte is begroot op 393 miljoen 
euro subsidie tot en met het jaar 2010 en 610 
miljoen euro subsidie voor de resterende werk-
voorraad, te weten 10% van het monumenten-
bestand. Van de 393 miljoen euro subsidie is 192 
miljoen reeds in afgelopen jaren beschikt, 
waardoor tot en met 2010 nog 201 miljoen euro 
aanvullende middelen nodig zijn. De 610 miljoen 
euro benodigde subsidiemiddelen vanaf 2010 is 
gebaseerd op 251 miljoen euro aan restauratie-
fondshypotheken en 359 miljoen aan subsidie.21 

De belangrijkste projecten van monumenten met 
restauratie-achterstand in Maastricht zijn onder 
andere de Sint-Janstoren, de Timmerfabriek en 
het ketelhuis van de Sphinx, de gemeentelijke 
gasfabriek, de Jezuïetengrot, fort koning Willem I, 
de Hoge Fronten, de Lage Fronten, de begraaf-
plaats aan de Tongerseweg, de Bisschopsmolen, 
de Sint-Lambertuskerk en de Sint-Hubertuskerk. 
Dit zijn monumenten die enerzijds bedreigd 
worden door achterstallig onderhoud en de 
financiële beperkingen van de nieuwe subsidie-
regeling BRIM. Anderzijds zijn dit monumenten 
waar door nieuwe en toekomstige ontwikkelin-
gen kansen gecreëerd worden voor herbestem-
ming en behoud.22  
Deze projecten krijgen de komende 4 jaar 
ambtelijk extra aandacht in de vorm van bijvoor-
beeld proactieve subsidielobby, herbestemming 
of praktische faciliteiten. Per individueel project 
wordt beoordeeld hoe dit vormgegeven kan 
worden. In het overzicht hiernaast zijn alleen de 
projecten opgenomen waarvan initiatieven van 

eigenaren en projectontwikkelaars bekend zijn. 
Een volledig inzicht in de daadwerkelijk te 
restaureren rijksmonumenten ontbreekt voorals-
nog.23  Bovendien is een raming van de benodigde 
ontwikkel- en subsidiekosten weergegeven. Let 
wel, dit zijn ramingen op basis van signalen of 
schattingen en dus geen concrete toezeggingen. 
In het overzicht zijn ook alleen monumenten 
opgenomen die niet van de financieringsmoge-
lijkheden van het Nationaal Restauratiefonds 
gebruik kunnen maken zoals de meeste woon-
huiseigenaren dat wel kunnen. Daarnaast zijn 
projecten gekozen van een redelijke omvang of 
waaraan de gemeente ook om specifieke redenen 
extra aandacht  wil besteden, zoals ‘Wonen boven 
Winkels’.24  

ACTIE 1:		
Dynamisch actieprogramma restauratie-achter-
stand voortzetten

4.3 Financiering Restauratie 
Monumenten 

Maastricht heeft 1660 rijksmonumenten en is 
hiermee de tweede monumentenstad van 
Nederland. Daarnaast heeft Maastricht ongeveer 
2000 objecten en structuren die van waarde zijn 
voor het cultureel erfgoed. Ondanks het feit dat 
Maastricht één van de grootste monumenten-
steden is, bestaat er vanuit de gemeente geen 
structurele financiële ondersteuning. Er zijn geen 
middelen om onderzoek te bekostigen of bijdra-
gen te leveren aan restauraties of onderhoud. 

21	 Het	 rapport	 van	 onderzoeksbureau	 PRC	

“onderzoek	 naar	 de	 restauratie-achter-

stand	 bij	 rijksmonumenten”	 bevat	 nog	

een	aantal	discussiepunten,	te	weten:	het	

in	1993	vastgestelde	percentage	van	10%	

werkvoorraad	 van	 monumenten	 met	

restauratie-achterstand	 én	 de	 gehan-

teerde	 definitie	 voor	 monumenten	 met	

restauratie-achterstand	 (subsidiabele	

kosten	>	20%	van	de	herbouwwaarde)

22		 Maastricht	 heeft	 ongeveer	 14	 miljoen	

euro	 aan	 restauratie-achterstand	 ge-

inventariseerd	 in	 een	 steekproef	 van	

september	2005,	uitgevoerd	door	de	ge-

meente	 Maastricht	 in	 het	 kader	 van	 de	

‘lobby’.	 In	 de	 steekproef	 van	 de	 RACM,	

medio	 2006,	 zijn	 als	 vervolg	 hierop	 23	

panden	 uit	 Maastricht	 geselecteerd	

waarvan	5	met	restauratie-achterstand.	

Dit	zou	betekenen	dat	ongeveer	20%	van	

het	 Maastrichtse	 monumentenbestand	

nog	achterstand	heeft,	dit	wil	zeggen	on-

geveer	360	monumenten.	

	23	 Om	 een	 beter	 inzicht	 te	 krijgen	 voor	 de	

toekomst	is	het	de	bedoeling	door	middel	

van	een	inspectie	door	eventueel	de	Monu-

mentenwacht	de	behoefte	te	peilen.

	24	 Restauratieprojecten	 in	 het	 kader	 van	

Wonen	 Boven	 Winkels	 kunnen	 wel	 ge-

financierd	worden	door	middel	van	een	

restauratiefondshypotheek.	 Echter	 de	

fiscale	aftrek	van	de	onderhoudskosten	

is	 in	veel	gevallen	niet	mogelijk	 omdat	

er	 sprake	 is	 van	 bronwijziging	 (van	

opslagruimte	 of	 leegstaande	 ruimten	

wordt	woonruimte	gecreëerd).	
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Restauratie-achterstandsprojecten met bekend initiatief
Monument Adres Raming Raming Opmerking

  ontwikkel- benodigde

  kosten  subsidie

Kerken    

Sint Hubertuskerk Bosscherweg 161 1.300.000 700.000 Cascorestauratie

Sint Lambertuskerk Koningin Emmaplein 7 5.700.000 3.000.000 Kantoor Servatius

Koepelkerk interieur Heerderweg 1 350.000 245.000 Cascorestauratie

Sint Janstoren Vrijthof 24 1.200.000 825.000 Cascorestauratie

Fabrieken    

Timmerfabriek Boschstraat 5-7 4.200.000 1.800.000 Cascorestauratie

Ketelhuis Boschstraat achter 5-7 1.200.000 480.000 Cascorestauratie

Gasfabriek Cabergerweg 45 3.500.000 1.500.000 Cascorestauratie

Molens    

Bisschopmolen Stenenbrug 1 27.000 15.751 Molenwerk

Vestingwerken:    

Hoge Fronten Statensingel ong.  2.500.000 1.540.200 Cascorestauratie

Fort Koning Willem I Kastanjelaan 50 1.300.000 774.600 Cascorestauratie

Wonen boven winkels    
 Brusselsestraat 11 625.000 46.500 Studio’s/kamers

 Grote Staat 55 2.900.000 210.525 Studio’s/kamers

 Grote Staat 57a 680.000 50.925 Studio’s/kamers

 Muntstraat 5-13 2.300.000 325.160 Studio’s/kamers

 Muntstraat 3 600.000 44.775 Studio’s/kamers

 Nieuwstraat 22 615.000 44.276 Studio’s/kamers

Overige    

Jezuïetengrot Cannerweg 799 3.000.000 1.080.000 Consolidatie

Begraafplaats Tongerseweg 292 400.000 240.000 Muur en    

    entreegebouw

TOTAAL  30.397.000 11.665.515 

2726 28



Met behulp van rijks- of Europese subsidies, 
middelen uit projectbegrotingen of particuliere 
inzet worden reguliere restauraties met moeite 
gefinancierd. De gemeente Maastricht heeft zich in 
het verleden slechts incidenteel ingezet voor grote 
restauratieprojecten.
Gezien het feit dat het Besluit Rijkssubsidiëring 
Restauratie Monumenten (BRRM) en het daarbij 
behorende Gemeentelijk Restauratie 
Uitvoeringsprogramma (GRUP) eindigen en de 
Provincie Limburg geen gebruik maakt van de 
Cultuurfonds-hypotheek van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds, 
wordt het haast onmogelijk financiële ondersteu-
ning te bieden voor onderhoud en restauratie. 

Financiële ondersteuning is essentieel om behoud 
van het cultureel erfgoed te garanderen en 
eigenaren en initiatiefnemers daarbij te stimule-
ren. Door het grotendeels verdwijnen van de rijks- 
en provinciale middelen, is het onmogelijk de 
restauratie-achterstand van Maastricht te 
beperken en is een subsidieregeling voor het 
monumentaal erfgoed van Maastricht geen 
overbodige luxe.

Daarnaast is het ontwikkelen van een eigen 
gemeentelijke financiële regeling van belang 
omdat de provinciale subsidieregeling gebaseerd 
is op co-financiering door gemeenten (zie ook 
paragraaf 2.3). Restauraties van rijksmonumenten 
kunnen extra gefinancierd worden door maximaal 
10% van de subsidiabele restauratiekosten te 

‘matchen’ met de provincie. Omdat hier momen-
teel geen financieringsmogelijkheden voor zijn 
loopt de gemeente Maastricht onnodig provinciale 
gelden mis. De provincie Limburg bevat 4608 
rijksmonumenten, waarvan 1660 gelegen in de 
stad Maastricht. De Provincie heeft in 2006 1,2 
miljoen euro ter beschikking gesteld voor behoud 
en beheer van monumenten. Dit bedrag is in 2007 
gecontinueerd en zal naar verwachting jaarlijks 
voortgezet worden. Om optimaal gebruik te 
kunnen maken van deze provinciale middelen is 
jaarlijks voor cofinanciering een bijdrage van 
1 200.000,- noodzakelijk. Na 4 jaar wordt de 
regeling geëvalueerd en afgestemd op bestaande 
financiële mogelijkheden. 
 

Hoe deze regeling vormgegeven wordt, dient nader 
onderzocht te worden. In dit kader wordt tevens 
bekeken of het opzetten van een ‘revolving fund’ 
tot de geschikte mogelijkheden behoort (zie ook 
paragraaf 5.3c).  

ACTIE 2: 
In de besluitvorming van de begroting 2008 het 
voorstel opnemen om jaarlijks, voor een periode van 
4 jaar, 200.000,- euro te reserveren voor een finan-
ciële regeling voor het behoud van het onroerend 
cultureel erfgoed van Maastricht. 
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4.4 Visie vestingwerken 
Maastricht

De stad Maastricht bezit vestingwerken en 
militaire monumenten uit vrijwel alle periodes: 
verdedigingsmuren van het Romeinse Castellum 
onder hotel Derlon, Middeleeuwse stadsmuren, 
vestinglinies en forten uit de periode 1600-1825 
en zelfs een internationaal NAVO-commandocen-
trum uit het midden van de 20ste eeuw in de 
groeve van de Cannerberg. Zowel de restanten 
van de middeleeuwse stadsommuring  als ook de 
later aangelegde vestinglinies bezitten een 
duidelijke samenhang en zijn veelal als aaneen-
geschakelde structuur herkenbaar gebleven. In de 
20ste eeuw is er op uiteenlopende manieren met 
de bewaard gebleven verdedigingswerken 
omgesprongen en de vestingwerken hebben 
daardoor vaak ook een andere uitstraling 
gekregen: de middeleeuwse stadsmuren zijn aan 
het begin van de 20ste eeuw zeer sterk gerestau-
reerd of zelfs met veel fantasie gereconstrueerd. 
Er werd geleidelijk een parkengordel rond de 
binnenstad aangelegd. Alleen in het sterk 
geïndustrialiseerde gebied ten noorden van de 
stad en op het terrein van de Tapijnkazerne zijn 
de vestingwerken niet in een parkgebied 
opgenomen. 

Om de potenties en ontwikkelingsmogelijkheden 
van de Maastrichtse vestingwerken op een goede 
wijze af te stemmen op andere stedelijke ontwik-
kelingsprogramma’s, dient er een integrale 
vestingvisie met actieprogramma opgesteld te 
worden om de kansen en bedreigingen voor de 

afzonderlijke gebieden in kaart te brengen. 
Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de 
afzonderlijke restauratieplannen en financie-
ringsmogelijkheden, zinvolle herbestemmingen 
rekening houdend met de cultuur- en natuurhis-
torische waarden, cultuurhistorische en toeristi-
sche gebruiksmogelijkheden (educatieve rondlei-
dingen; re-enactment25 ; speurtochten), het 
versterken of realiseren van doorgaande routes of 
verbindingen, aangepaste beplanting en herin-
richting van de openbare ruimte, natuureducatie 
en natuurrecreatie en het markeren van verdwe-
nen vestingwerken in de openbare ruimte.

Niet alleen de vestingwerken zijn van belang. Ook 
zal aandacht worden gevraagd voor de garnizoen-
stad in bredere zin. De vesting kon immers niet 
functioneren zonder haar garnizoen. Daarnaast 
zouden voorzieningen binnen de muren ten 
behoeve van het garnizoen zonder vesting zinloos 
zijn geweest. Vanuit deze ruimere visie zal de 
samenhang van het militair verleden in kaart 
worden gebracht en integraal benaderd worden. 
Hierbij zullen ook onderdelen zoals wachtgebou-
wen, aarden elementen en ondergrondse 
structuren aan de orde komen.

Het project Septentrion is een opmaat naar een 
dergelijke vestingvisie, waarbij 19 steden in 
Frankrijk, België en Nederland, het militair 
verleden gebruiken als thema om de stad 
duurzaam te ontwikkelen. Hierbij wordt geza-
menlijk geïnvesteerd  in een digitale informatie-
voorziening (in de vorm van een ‘carnet de ville’ 
oftewel stedenboekje), het inrichten van een 

25		 Het	 zo	 waarheidsgetrouw	 mogelijk	

naspelen	 van	 historische	 gebeurtenis-

sen	zoals	bijvoorbeeld	belegeringen	en	

veldslagen.
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bezoekerscentrum, restauratieprojecten (zoals 
bijvoorbeeld de restauratie en consolidatie van 
fort Sint Pieter) en de aanwijzing als werelderf-
goed op de Unescolijst. 

ACTIE 3:  
Het opstellen van een vestingvisie met actiepro-
gramma voor de stad Maastricht

4.5 Maastrichts Planologisch 
Erfgoedregime (zie ook § 5.2a)

Naast de monumentenvergunningprocedure 
voor rijksmonumenten wordt het bestemmings-
plan als instrument gebruikt om het gemeentelijk 
cultureel erfgoed te beschermen. Het nieuwe 
hieraan is dat het Maastrichts erfgoed (juridisch) 
beschermd wordt door voorwaarden in het 
bestemmingsplan in plaats van  een aparte 
monumentenverordening met een gemeentelijke 
monumentenlijst. 
Gebieden met een bijzondere, cultuurhistorisch 
waardevolle identiteit worden via een dubbelbe-
stemming in het bestemmingsplan opgenomen. 
De bestemming Maastrichts erfgoed komt boven 
op de primaire bestemming als woondoeleinden, 
bedrijfsdoeleinden of groen. Alle waardevolle 
elementen die bijzondere aandacht verdienen, 
zoals veldkruisen, beeldnisjes, monumentale 
hekwerken of afscheidingsmuren, maar ook 
groenelementen als waterpoelen, haagstructu-
ren, hoogstamboomgaarden en alleen staande 
bomen worden op de bestemmingsplankaart 
aangeduid en net als de archeologische attentie-

34
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gebieden beschermd door een aanlegvergunnings-
stelsel.
Naast deze historisch-geografische elementen 
zijn er ook bijzondere panden die Maastricht 
extra wil beschermen via de bouwvergunning. 
Op de bestemmingsplankaart worden deze 
monumentale objecten aangeduid als dominante 
of kenmerkende panden. Voor deze panden 
vervalt het vergunningvrij bouwen. In de praktijk 
houdt dat in, dat, waar voorheen bijvoorbeeld 
vergunningvrij een dakkapel aan de achterkant of 
zonnecollectoren en antennes of nieuwe deuren 
en ramen konden worden aangebracht, nu een 
bouwvergunning moet worden aangevraagd. 
Op die manier wordt geregeld, dat de kwaliteit 
van het pand niet nodeloos wordt aangetast. 

De implementatie van het Maastrichts Planologisch 
Erfgoedregime loopt parallel aan de actualisatie 
van bestemmingsplannen. Door middel van het 
actualiseren van in totaal 20 tot 25 bestemmings-
plannen (jaarlijks 3 tot 4 bestemmingsplannen) 
wordt het MPE geleidelijk stadsdekkend inge-
voerd. Deze actualisatie duurt tot en met 2011.
 

De voordelen van het MPE ten opzichte van het 
traditioneel aanwijzen via de gemeentelijke 
monumentenverordening:
• één van de grootste voordelen van deze 

beschermingsmethode is dat er geen extra 
monumentenvergunning nodig is. Er ontstaat 
geen extra vergunningstelsel wat beduidend 
makkelijker is voor de burger. 

• Het is een integrale benadering van beschermen 

waardoor verschillende onderwerpen via één 
systeem beschermd en inzichtelijk zijn. 

• Er is geen langdurige procedure voor de aanwij-
zing nodig zoals bij gemeentelijke monumenten. 
Dit is geïntegreerd in de vaststellingsprocedure 
van het bestemmingsplan. 

• Er is bescherming mogelijk op verschillende 
niveaus: objectmatig, elementen, ruimtelijke 
structuren en stedenbouwkundige concepten. 

• Het is een ontwikkelingsgerichte benadering, 
waarbij cultuurhistorie binnen de belangen-
afweging wordt meegenomen.

• Het sluit aan bij de landelijke regelgeving: 
nieuwe monumentenwet, nota Belvédère, 
nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, enz.

• Het bestemmingsplan wordt in een vroeg 
stadium geraadpleegd, waardoor een vroeg-
tijdige afstemming ontstaat met projectont-
wikkelaars en waardoor ontwerpers en ontwik-
kelaars van de cultuurhistorie gebruik kunnen 
maken als inspiratiebron. 

• Het bestemmingsplan is een flexibel en degelijk 
toetsingsinstrument. Het laat veel ruimte open 
voor nader beleid, zoals bijvoorbeeld het 
opstellen van praktijkgerichte richtlijnen. 

• Geleidelijke implementatie van bestemmings-
plannen is enerzijds een voordeel omdat de 
cultuurhistorische onderzoeken die ten 
grondslag liggen aan het systeem niet gelijktij-
dig hoeven worden uitgevoerd. Anderzijds zijn 
de cultuurhistorisch waardevolle gebieden tot 
aan de actualisatie niet beschermd.

• De systematiek van het Maastrichts Planologisch 
Erfgoedregime wordt ondersteunt door de 
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Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten. 

De aandachtspunten van het MPE:
• ondanks het innovatieve karakter van het MPE 

is op basis van jurisprudentieonderzoek de 
verwachting dat het systeem juridisch haalbaar 
is. Door middel van een proefproces binnen het 
bestemmingsplan Malberg-Oud Caberg dat als 
pilot dient, zal dit nader moeten blijken. Slechts 
voor wat betreft de interieurbescherming 
bestaat twijfel of dit past binnen het kader van 
de ‘goede ruimtelijke ordening’. Indien in het 
slechtste geval hieruit blijkt dat het juridisch 
onmogelijk is, zal een bescherming via de 
monumentenverordening de oplossing zijn. 

 De bestaande inventarisaties die uitgevoerd 
zijn voor het MPE zijn hiervoor bruikbaar. 

• De interieurbescherming van de dominante 
panden voelt vaak bedreigend voor een 
eigenaar. Omdat vooraf de interieurs bij het 
onderzoek niet zijn bezocht, is er geen ‘nulme-
ting’, waardoor illegale bouwwerkzaamheden 
niet kunnen worden beoordeeld. Op grond van 
de ervaringen van de gemeente Roermond bij 
het aanwijzen van gemeentelijke monumenten 
is vooralsnog bewust voor deze aanpak 
gekozen. Dit zal bij de evaluatie van de pilot 
Malberg-Oud Caberg nader worden bekeken. 

• Bestemmingsplannen hebben een veeleisende 
wijzigingsprocedure. Bijvoorbeeld bij een in de 
inventarisatie vergeten object of het tussentijds 
ontstaan van andere opvattingen, is plan-
aanpassing minder eenvoudig. Hiervoor is een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

• Burgers zullen meer legeskosten moeten gaan 
betalen waar vooralsnog geen vergoeding 
tegenover staat. (zie paragraaf 4.3 en 5.3c) 
Omdat vergunningsvrije werkzaamheden in 
bepaalde gevallen vergunningplichtig worden, 
zal dit ten opzichte van de huidige situatie een 
vermeerdering van de vergunningaanvragen 
tot gevolg hebben: meer legeskosten voor de 
burger en een toename van werkdruk. Als men 
dit echter vergelijkt met de situatie dat 
gemeentelijke monumenten via de traditionele 
manier zouden werden aangewezen dan is dit 
aanzienlijk minder vanwege de afwezigheid 
van de monumentenvergunning.

• Praktijkervaring zal moeten uitwijzen hoe 
hanteerbaar de systematiek is, of er aanpassin-
gen noodzakelijk zijn en op welke manier deze 
moeten worden vormgegeven. 

De specifieke werking van het Maastrichts Plano-
logisch Erfgoedregime wordt nader toegelicht in 
paragraaf 5.2a.

ACTIE 4:  
Implementeren van het MPE in alle nieuwe en 
relevante bestemmingsplannen36
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4.6 Kwantitatieve proceseisen 
voor archeologie aan 

 stedelijke projecten/bouw-
 vergunningen
Voor het beheer van het rijke bodemarchief van 
Maastricht geldt als uitgangspunt het behoud 
van dat bodemarchief ter plekke (behoud in situ). 
Ontwikkelingsgerichte plannen laten dit echter 
niet altijd toe. De vooruitgang kan niet altijd 
volledig rekening houden met de historische 
betekenis van een plek (genius loci). Onze 
verantwoordelijkheid bestaat er dan in om de 
archeologische informatie op een verantwoorde 
wijze te documenteren zodat toekomstige 
generaties weet hebben van de historische 
betekenis van een plek (behoud ex situ). Ongeveer 
tussen de 40 en 70% van het grondgebied van 
Maastricht heeft een middelhoge tot zeer hoge 
archeologische verwachting (zie paragraaf 1.2). 
Als gevolg van de nieuwe wetgeving wordt het 
bestemmingsplan het aangewezen instrument 
om het archeologisch erfgoed te beheren. Zo zijn 
voorwaarden mogelijk bij het verlenen van 
aanleg-, bouw- en sloopvergunningen. Indien 
echter bij elke vergunningaanvraag een archeolo-
gisch advies afgegeven zou worden, betekent dit 
een aanzienlijke taakverbreding voor de burger 
en de gemeente. 
Door deze taakverbreding is er sprake van een 
verhoging van apparaatskosten (bijv. meer fte 
door meer vergunningen), uitvoeringskosten 
(meer onderzoek hogere bouwkosten) en eventu-
eel benuttingskosten (pr bij opgravingen). De 
eerste twee hangen samen met de wettelijke 

verplichtingen, de derde genereert maatschappe-
lijk rendement van de archeologische monumen-
tenzorg (return on investment). Een deel van deze 
kosten is voor rekening van de gemeente, een 
ander deel kan via legeskosten aan initiatiefne-
mers (burgers, bedrijfsleven en projectontwikke-
laars) worden doorberekend op basis van het 
profijtbeginsel. Het profijtbeginsel voor ruimte-
lijke plannen heeft de raad in algemene zin 
onderschreven in het kader van de vaststelling 
van het ontwikkelingsprogramma ‘Stadsontwerp’ 
in juni 2005.

Uitgangspunt zal moeten zijn dat de kosten 
beperkt blijven. Dit kan door het toepassen van 
kwantitatieve normen en kwalitatieve, inhoude-
lijke normen. De kwalitatieve normen komen voort 
uit de nog af te ronden onderzoeksagenda en 
worden in een later stadium bepaald. De kwantita-
tieve normen kunnen nu al worden ingevoerd. Het 
is wenselijk deze met de provincie af te stemmen. 
Indien we bij alle aangevraagde vergunningen 
(100%), zonder ondergrens, een archeologische 
verplichting zouden opnemen, betekent dit dat 
100% van het betreffende oppervlak bekeken 
wordt. Dit heeft zowel hoge apparaatskosten als 
uitvoeringskosten tot gevolg terwijl de archeologi-
sche informatie niet altijd tot meer kennis zal 
leiden. Wij pleiten dan ook voor de instelling van 
een kwantitatieve ondergrens in drie vormen: geen 
ondergrens in de zgn. zero-tolerance-zones (o.a. 
binnen 1e stadsmuur); geen onderzoek bij ingre-
pen kleiner dan 250m2 in bebouwde zones en geen 
onderzoek bij ingrepen kleiner dan 2500 m2 in 
buitengebieden. 
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Onderzoek naar de Maastrichtse situatie wijst uit 
dat de toepassing van een dergelijke kwantita-
tieve ondergrens voor archeologische verplichtin-
gen ertoe leidt dat slechts 10% van het totaal 
aantal vergunningen onderzoeksplichtig is en dat 
dan toch 85% van het te verstoren oppervlak 
onderzocht wordt.26  Deze ondergrens voor een 
archeologische verplichting is wetenschappelijk 
zinvol, maatschappelijk acceptabel en bestuurlijk 
verantwoord. Aldus ontstaat een evenwicht 
tussen kosten voor de burger en de opbrengst aan 
informatie. Het risico van de invoering van deze 
kwantitatieve ondergrens is dat delen van de 
nederzetting mogelijk vergraven kunnen worden. 
In Vroendaal zou bijvoorbeeld het grafveld uit de 
IJzertijd niet onderzocht zijn wanneer een 
ondergrens gehanteerd wordt van 2500m2. Dit 
geldt ook voor het grafveld uit de late Bronstijd 
van Withuisveld. 
Om de consequenties goed in te kunnen schatten 
wordt een monitoringsysteem opgezet waarbij de 
ingrepen in het buitengebied tussen de 1000m2 
en 2500m2 en in het bebouwd gebied tussen de 
100m2 en 250m2 worden bijgehouden. Ondanks 
dit risico is het voorstel met deze kwantitatieve 
ondergrenzen te werken en  na 2 jaar de vastge-
stelde kwantitatieve ondergrenzen  te evalueren  
en indien nodig  bij te stellen. 

Drie risico’s van de gemeente zijn niet begroot-
baar: planschadeclaims, kosten bij toevalsvondsten 
(daar waar geen preventief onderzoek heeft 
plaatsgevonden en een uitvoerder desalniettemin 
met behoudenswaardige archeologische resten 
geconfronteerd wordt) en excessieve kosten (daar 

waar de kosten van het archeologisch onderzoek 
een onevenredig groot percentage van de 
bouwkosten bedragen, dient de gemeente tot een 
bepaald maximum voor aanvullende financiering 
te zorgen). Nog onduidelijk is in welke mate dit 
voor de gemeente gevolgen heeft. (zie ook 
hoofdstuk 6, Financiën en fasering) 

ACTIE 5: 
Implementeren en monitoren van voorwaarden 
aan de bouw-, sloop- en aanlegvergunning en 
met name het invoeren van een kwantitatieve 
ondergrens voor 2 jaar, waarna een evaluatie 
volgt. 
Het voorstel om een onderzoeksverplichting 
alleen in te voeren bij ingrepen dieper dan 40 cm 
onder maaiveld aangezien hierboven nauwelijks 
archeologische informatie voorhanden is, en 
indien: 
• de ingreep gelegen is binnen een straal van 

50 meter van een bekende vindplaats of 
historisch relict, omdat hierbinnen de kans 
groot is aanvullende informatie hierover aan 
te treffen. 

• de ingreep gelegen is binnen de eerste 
stadsmuur (de zero-tolerance-zone), waar bij 
alle ingrepen een afweging gemaakt dient te 
worden om onderzoek uit te (laten) voeren.

• de ingreep gelegen is binnen:         
- het buitengebied en een omvang heeft van 

minimaal 2500 m2 óf,  
- het bebouwd gebied en een omvang heeft 

van minimaal 250 m2 

	26	 Zie	 startnotitie	 archeologiebeleid	 ge-

meente	Maastricht,	Past	2	Present,	

	 Archeologic,	rapportage	269,	pag.	27
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5.1 Cultuurwaardenkaart, 
verstoringen- en 
potentiekaart

Voor verdere verdieping van de meerjarige 
beleidsdoelen is het noodzakelijk om te beschik-
ken over een actuele inventarisatie van de 
belangrijkste waarden van cultureel erfgoed in 
Maastricht. Deze inventarisatie wordt digitaal 
ontsloten door de cultuurwaardenkaart (CWK). 
De cultuurwaardenkaart is een digitaal instru-
ment dat oproepbaar is via het gemeentelijk 
systeem ‘Flexiweb’ en bestaat uit de beschikbare 
en relevante cultuurhistorische data van de stad 
Maastricht. De basis hiervoor vormen de rijksmo-
numentenlijst, de archeologische monumenten-
lijst, de inventarisatie van waardevolle objecten 
en structuren, archeologisch belangrijke zones en 
plaatsen, de beschermde stadsgezichten, gegevens 
voortkomend uit bouw- en cultuurhistorisch 
onderzoek  alsmede archeologische onderzoeken, 
de bekende archeologische vindplaatsen, de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 
enz. Als onderlegger van de cultuurwaardenkaart 
wordt de actuele bodemkaart gebruikt.

De kaart wordt ontwikkeld in twee fasen. In fase 1 
wordt op hoofdlijnen de beschikbare gegevens 
ingevoerd via het principe punt-lijn-vlak oftewel 
object-, structuur- en gebiedsgericht. Fase 2 omvat 
de verdere invoer van waardevolle objecten en 
structuren, het ontsluiten van de overige archeolo-
gische dossiers en het aanvullen van de ontbre-
kende gegevens door middel van cultuurhistorisch 
basisonderzoek. Hierbij gaat het onder andere om 

het inventariseren van historisch groen, beschrij-
vingen van stedenbouwkundige concepten en 
wederopbouw-/parochiewijken.

Indien alle aspecten op de cultuurwaardenkaart 
zijn opgenomen, bestaat een stadsdekkend beeld 
van alle cultuurhistorische waarden, concepten 
en structuren. Dit is de basis voor alle verdere 
ontwikkelingen. De kaart is geen statisch instru-
ment en wordt regelmatig geactualiseerd. De 
kaart is bedoeld voor intern gebruik en staat voor 
informatieve doeleinden aan een ieder ter 
beschikking. In relatie met de Culturele Biografie 
van het domein Sociaal Culturele Zaken zal 
onderzocht worden of de kaart ook beschikbaar 
kan worden gemaakt voor extern gebruik. 

ACTIE 6a:
Afronden cultuurwaardenkaart Fase 2

De cultuurwaardenkaart geeft de basisinventari-
satie van het cultureel erfgoed die nodig is om 
beleidskeuzes te maken en te adviseren over de 
wijze van beheer en bescherming van deze 
ruimtelijke kwaliteiten. De kaart kan daarbij 
tevens dienen als motivering van de uiteindelijke 
beschermingsmethode en de daadwerkelijke 
implementatie in wet- en regelgeving. 
De plaatsing van objecten op de cultuurwaarden-
kaart geeft nog geen juridische status, dit kan pas 
bij de vertaling naar de bestemmingsplannen.

De cultuurwaardenkaart wordt uitgewerkt tot een 
beleidskaart, waarin keuzes gemaakt worden ten 
aanzien van bescherming en onderzoek. 

5. REGULIER INSTRUMENTARIUM
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Deze beleidskaart kan één op één vertaald worden 
in de bestemmingsplankaart. Dit is een harde en 
concrete beschermingsmethode, gekoppeld aan 
bouw- en aanlegvergunningen en vrijstellings-
procedures. De mate van bescherming kan hierbij 
variëren afhankelijk van de cultuurhistorische 
waardering van het object of structuur en afhanke-
lijk van de aard van de ingreep. (zie paragraaf 4.5 en 
5.2a, Maastrichts Planologisch Erfgoedregime)

Voor ondergronds erfgoed komt deze kaart tot 
stand via een archeologische potentiekaart op 
basis van bekende verstoringen (onder andere uit 
het bodemsaneringsarchief). In de potentiekaart 
worden naast de archeologische verwachtingen 
de bodemverstoringen van een gebied aangege-
ven waardoor inzicht ontstaat in de daadwerke-
lijke archeologische potentie. Op basis van de 
potentiekaart wordt tevens een onderzoeksagen-
da opgesteld. Hierin worden bijvoorbeeld de 
onderzoeks-thema’s in archeologische periodes 
geprogrammeerd. 
De onderzoeksagenda maakt inhoudelijke keuzes 
mogelijk waarbij aangegeven kan worden bij 
welke ingreep er intensief of extensief onderzoek 
dient plaats te vinden. Dit leidt tot circa 15% 
minder maatregelen (opgravingen, behoud en 
beheer, uitvoeringsbegeleiding) en daardoor ook 
tot kostenbesparing.27  In de beleidskaart worden 
de keuzes gemaakt over bescherm- en onderzoeks-
waardigheid (mede op basis van reeds opgetreden 
verstoringen en de onderzoeksagenda).
Voor bovengronds erfgoed kunnen na het 
opstellen van de cultuurwaardenkaart de 
gegevens worden geanalyseerd en gewaardeerd 

op grond waarvan keuzes worden gemaakt. Deze 
kaart is onderdeel van de bestemmingsplankaart en 
wordt parallel aan de actualisatie van de bestem-
mingsplannen per deelgebied opgesteld en inge-
voerd (zie paragraaf 4.5 en 5.2a, Maastrichts 
Planologisch Erfgoedregime). In deze gebiedsgerichte 
kaarten wordt per contour of pand (structuur of 
object)  de soort bescherming aangegeven. 

Verstoringen door verval en/of wijzigingen worden 
reeds bij het ontwikkelen van de beleidskaart 
getraceerd en meegewogen in de waardebepaling. 
Tussentijdse actualisatie van het beschermd cultureel 
erfgoed en het rijksmonumentenbestand blijft 
daarbij van belang. Een onderzoeksagenda is voor het 
bovengronds erfgoed van belang voor de verfijning 
van het beleid. Hierbij worden actuele en toekom-
stige bedreigingen nader onderzocht, zoals leegstand 
van boerderijen, kerken, scholen en industriecom-
plexen, alsmede de wederopbouwproblematiek. 
Daarnaast dient onderzocht te worden hoe intensief 
onderzoek zou moeten plaatsvinden bij sloop en 
verstoring van monumentale objecten, panden en 
structuren. Op deze manier maken wij een bewuste 
afweging wat noodzakelijkerwijs gedocumenteerd 
(cq. behoud ex situ) dient te worden.

ACTIE 6b:  
Opstellen Onderzoeksagenda en ‘Analyse en 
waardering’

ACTIE 6c:
Opstellen beleidskaart of bestemmingsplankaarten 
op basis van cultuurwaarden-, potentie- en 
verstoringenkaart

	27	 Zie	 startnotitie	 archeologiebeleid	 ge-

meente	Maastricht,	Past	2	Present,	

	 Archeologic,	rapportage	269,	pag.	28
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5.2 Juridische instrumenten 

a. Maastrichts Planologisch Erfgoedregime (MPE) 
(vervolg	van	paragraaf	4.5)

Naast de monumentenvergunningprocedure 
voor rijksmonumenten wordt het bestemmings-
plan als instrument gebruikt om het gemeentelijk 
cultureel erfgoed te beschermen.
Dit cultuurgoed krijgt via de dubbelbestemming 
‘Maastrichts Erfgoed’ een vaste positie binnen het 
bestemmingsplan waardoor de ruimtelijke 
kwaliteiten op het gebied van cultuurhistorie, 
architectuurhistorie, landschap en archeologie 
intergraal beheersbaar worden. 
Het beschermen van ruimtelijke waarden in het 
bestemmingsplan is op zichzelf geen vreemde 
situatie. Ook Maastricht heeft dit regelmatig in 
haar bestemmingsplannen toegepast. Het 
nieuwe aan het MPE is dat het systeem ontwikke-
lingsgericht is door duidelijke richtlijnen voor 
toekomstig gebruik en dat er een koppeling is 
gelegd met de monumentenverordening. Doordat 
in de monumentenverordening de begripsbepa-
ling ‘monument’ is uitgebreid, wordt het 
beschermd cultureel erfgoed in het bestemmings-
plan uitgesloten van vergunningsvrij bouwen. Er 
wordt als het ware een koppeling gelegd tussen 
de Wet Ruimtelijke Ordening en de Woningwet, 
zodat een dekkend regime ontstaat. In het 
bestemmingsplan is een integrale bescherming 
op maat mogelijk in plaats van de traditionele 
fragmentarische en objectgerichte aanpak.

De relevante bouwstenen van het bestemmings-
plan voor de toepassing van het MPE zijn de 

bestemmingsplankaart met de daarbij behorende 
beheer- en sturingskaart (oftewel de beleids-
kaart), de voorschriften, de beschrijving in 
hoofdlijnen en de toelichting. Op de kaart is 
aangegeven welke objecten, structuren en 
gebieden zijn geselecteerd voor bescherming. 
De voorschriften zijn verbonden aan een bouw- 
en aanlegvergunning en de beschrijving in 
hoofdlijnen geeft aan hoe met het cultuurgoed 
dient te worden omgegaan. In de toelichting 
wordt verwezen naar het onderliggende cultuur-
historisch onderzoek dat de gekozen bescherming 
motiveert. 
De monumentenvergunning is in dit systeem 
alleen van toepassing op rijksmonumenten. 
De toets van plannen aan cultuurhistorische 
waarden vindt nu plaats via de bouw- en aanleg-
vergunning. Naast de reguliere welstandstoets op 
basis van de welstandsnota vindt in de bestem-
mingsplantoets de afweging op grond van 
cultuurhistorie plaats. Voor beide wordt advies 
gevraagd aan de Welstands-/Monumenten-
commissie.

De dubbelbestemming ‘Maastrichts Erfgoed’ ligt 
op gebieden met een bijzondere cultuurhistorisch 
waardevolle identiteit waaraan voorwaarden en 
richtlijnen zijn gekoppeld. Deze gebieden zijn met 
een contour aangeduid op de bestemmings-
plankaart. Één van de voorwaarden hierbij is dat 
nieuwe ontwikkelingen binnen deze contour 
geënt worden op de cultuurhistorische uitgangs-
punten. Op deze manier is cultuurhistorie een 
van de onderdelen in de belangenafweging bij 
toekomstige ontwikkelingen en doordat dit 
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instrument reeds in een vroeg stadium wordt 
gehanteerd, kan het tevens dienen als inspiratie-
bron voor ontwerpers en ontwikkelaars. 

Een van de grote voordelen van het MPE is de 
mogelijkheid van gradaties in beschermings-
niveau. Dit wil zeggen dat niet het volledige 
cultureel erfgoed dezelfde bescherming krijgt, 
maar dat verschil in het beheer gemaakt wordt. 
Stedenbouwkundige structuren vragen om een 
ander beschermingsniveau dan architectonisch 
waardevolle objecten. Concreet betekent dit dat 
binnen de dubbelbestemming ‘Maastrichts 
Erfgoed’ verschillende beschermingsgradaties zijn 
opgenomen, te weten: 
• primaire bestemming: dit betekent dat de 

opbouw van stedenbouwkundige concepten en 
waardevolle structuren wordt vastgelegd door 
middel van de primaire bestemming. De 
bestemming woondoeleinden of de bestem-
ming groen wordt specifiek op het bestaande 
bouwblok of op het bestaande groengebied 
gelegd. Dit wil zeggen dat de bebouwing en 
groenopstanden van deze bestemming in de 
toekomst wèl  kunnen worden gesloopt c.q. 
gerooid, maar er kan alleen in dezelfde struc-
tuur worden teruggebouwd of aangeplant;

• aanlegvergunning: wijzigingen van cultuurhis-
torisch waardevolle zaken zoals ‘werken, geen 
bouwwerk zijnde’ worden beheerd via een 
aanlegvergunning. Dit zijn bijvoorbeeld: 
- waardevolle cultuurhistorische elementen: 

zoals veldkruisen, beeldnisjes, monumentale 
hekwerken en afscheidingsmuren.

- waardevolle landschappelijke elementen 

zoals waterpoelen, haagstructuren, hoog-
stamfruitgaarden en waardevolle bomen.

- archeologische attentiegebieden: in deze 
gebieden waar de archeologische verwach-
ting hoog is, is afgraven dieper dan  40 cm 
aanlegvergunningplichtig. 

- waardevolle interieurelementen van ‘domi-
nante’ panden: zoals keldergewelven, 
kapconstructies, schouwen, trappen, stuc-
plafonds en vloeren. 

- sloopwerkzaamheden van ‘dominante’ en 
beeldondersteunende panden zijn aanleg-

 vergunningplichtig;
• bouwvergunning: daarnaast zijn er ook 

meerdere panden die we extra willen bescher-
men. Dit waren voorheen de ‘potentiële 
gemeentelijke monumenten’. Deze panden zijn 
ingedeeld in twee categorieën: 
- dominante panden: integraal beschermd door 

het uitsluiten van bouwvergunningsvrije werk-
 zaamheden en een aanlegvergunning voor 

waardevolle interieurelementen. Dit betekent 
dat, waar voorheen vergunningsvrij een dak-
kapel aan de achterkant van het pand 
geplaatst kon worden, nu een bouwvergun-
ning moet worden aangevraagd. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor het aanbrengen van 
zonnecollectoren, antennes, vervangen van 
deuren en kozijnen, rolluiken, erfafscheidin-
gen, speeltoestellen enz. Dit betekent niet dat 
deze werkzaamheden per definitie niet meer 
mogelijk zijn. Het gaat erom dat de manier 
waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd 
de kwaliteit van het pand niet aantasten. 

- Beeldondersteunende panden: hiervoor geldt 
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dezelfde bescherming met dien verstande dat 
alleen de buitenzijde beschermd is en wel het 
gedeelte dat vanaf de openbare weg zicht-
baar is (façadezorg).

b. Monumentenwet 1988
Uitbreiding beschermd stadsgezicht 
In 1982 is de binnenstad van Maastricht door het 
Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit 
gezicht werd in 1996 uitgebreid met het gebied 
Stationswijk-Sterreplein. Vanwege het belang van 
de omliggende vestingwerken en de negentiende- 
en vroeg twintigste-eeuwse stadsuitbreiding is in 
1997 het voorstel gedaan om het stadsgezicht 
nogmaals uit te breiden met het gebied ten 
westen van de singels. De voorgenomen uitbrei-
ding van het beschermd stadsgezicht Maastricht 
West is op verzoek van het bestuur uitgesteld, 
mede in verband met het aparte beschermings-
regime en de ontwikkelingen rond het plan 
Belvédère. Het Maastrichts Planologisch Erfgoed-
regime geeft in de toekomst eveneens een 
adequate bescherming aan dit gebied. 
Onderzocht moet worden of de status van 
rijkswege beschermd stadsgezicht in juridisch en 
financieel opzicht voordelen biedt, met name met 
betrekking tot de intensiteit van bescherming en 
subsidievoordelen zoals criteria bij artikel 43 van 
het BRIM. 

Procedure monumentenvergunning
De gemeente verleent monumentenvergunnin-
gen. De monumentenvergunning is een middel 
om restauraties van en wijzigingen aan
rijksmonumenten vooraf te sturen en in goede 

banen te leiden.
In de procedure wordt indien noodzakelijk 
bouwhistorisch onderzoek gevraagd. Tevens 
adviseert de Welstands-/Monumentencommissie, 
de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten28  en de provincie indien het 
monument buiten de bebouwde kom ligt. 
De vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving worden uitgevoerd door de sector 
Vergunnen, Toezicht en Handhaven. De verwach-
ting is dat in 2009 de monumentenvergunning 
wordt opgenomen in de omgevingsvergunning.

Actualisatie monumentenverordening 
De monumentenverordening Maastricht 1994 
regelt de adviesbevoegdheid van de Welstands-/
Monumentencommissie bij rijksmonumenten. 
Daarnaast bevat de verordening eisen voor de 
aanvraag tot monumentenvergunning en eisen 
voor bouw- en cultuurhistorisch onderzoek. Deze 
indieningseisen dienen aangescherpt te worden, 
zodat meer duidelijkheid ontstaat wanneer en 
met welke diepgang onderzoek dient plaats te 
vinden. Op deze manier kunnen programma’s 
van eisen beter geformuleerd en toegepast 
worden. Vanwege de landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van cultureel erfgoed en de 
aanscherping van het beleid op het gebied van 
archeologie en bouw- en cultuurhistorisch 
onderzoek is de actualisatie van de verordening 
noodzakelijk.

Om het Maastrichts erfgoed juridisch te veranke-
ren is bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Malberg-Oud Caberg de verordening aangepast 

	28	 In	2008	 is	het	de	bedoeling	van	de	

Rijksdienst	 voor	 Archeologie,	 Cul-

tuurlandschap	en	Monumenten	om	

vooruitlopend	op	een	wetswijziging	

de	adviesplicht	om	te	vormen	in	een	

adviesbevoegdheid	en	alleen	nog	te	

adviseren	op	omvangrijke	plannen.
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door een toevoeging van de begripsomschrijving 
van monument (monumentenverordening 
Maastricht 1994, 1e wijziging). Hierdoor wordt de 
koppeling gelegd tussen de Woningwet en de wet 
Ruimtelijke Ordening en wordt duidelijk gemaakt 
dat een planologisch monument zich niet beperkt 
tot een pand of object maar daarnaast breed 
interpreteerbaar is (landschapselementen, 
terreinen, groenstructuren, ensembles, archeolo-
gisch waardevolle elementen en terreinen enz.).

Welstandsnota ‘Welstand Transparant’
Naast de monumentenvergunning is bij het gros 
van de bouw- en restauratieplannen ook een 
bouwvergunning vereist. In deze procedure is een 
toets aan de redelijke eisen van welstand 
verplicht. De criteria hiervoor zijn opgenomen in 
de welstandsnota ‘Welstand Transparant’. Voor 
het cultureel erfgoed van Maastricht wordt een 
integraal advies gegeven door de Welstands-/
Monumentencommissie, waarbij welstand en 
monumentenzorg integraal wordt afgewogen. 
Een goede ruimtelijke kwaliteit staat daarbij 
centraal. 
Het is van belang dat het monumentenbeleid 
aansluit bij de uitgangspunten en criteria van de 
welstandsnota. De richtlijnen die opgesteld 
worden in het kader van het Maastrichts 
Planologisch Erfgoedregime dienen bij de 
jaarlijkse evaluatie van de nota aangevuld en 
indien nodig gewijzigd te worden. 

Restauratierichtlijnen 
Parallel aan de welstandscriteria die transparant 
zijn opgesteld, is het voor het instandhouden van 
het cultureel erfgoed wenselijk ook omgangs-
richtlijnen op te stellen die eigenaren vooraf 
zoveel mogelijk inzicht en advies geven voor 
onderhoud en restauratie van monumenten. Dit 
voorkomt dat monumentale waarden per abuis 
verloren gaan en zorgt ervoor dat zo min mogelijk 
schade wordt veroorzaakt aan monumenten. 
Daarnaast heeft het een positief effect op de 
snelheid en efficiëntie van de ambtelijke plan-
beoordeling en de advisering door de Welstands-/
Monumentencommissie. De gemeente Amsterdam 
heeft reeds richtlijnen vastgesteld, die vrij eenvou-
dig aan te passen zijn aan de Maastrichtse situatie. 
Het vaststellen en de implementatie van de 
richtlijnen vormt een praktisch instrument parallel 
aan de welstandsnota en is van belang om zo 
transparant mogelijk te opereren. 

Toezicht en begeleiding
Een van de grootste risico’s voor monumenten-
zorg is de uitvoering van de werkzaamheden op 
de bouwplaats. Er kan nog  zo’n goede vergun-
ning zijn opgemaakt voorzien van alle adviezen, 
de uitvoerder zal het uiteindelijk in praktijk 
moeten brengen. Tijdens het vergunningtraject 
kunnen niet alle details worden vastgelegd en 
daarnaast zijn niet alle knelpunten en de daarbij 
behorende oplossingen vooraf te voorzien. 
Bouwprojecten zijn inherent aan snel en praktijk-
gericht werken. Daarom is het van groot belang 
dat adequaat toezicht meer aandacht krijgt in de 
toekomst. 
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Door de invoering van de nieuwe subsidieregeling 
BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding 
Monumenten) is het eveneens belangrijk het 
toezicht te intensiveren. In de oude restauratie-
regeling had de gemeente meer inzicht in de 
uitvoeringswerkzaamheden door de controle van 
de gespecificeerde aannemer- of architecten-
begroting. Dit komt te vervallen doordat de aan-
vragen rechtstreeks bij het Nationaal Restauratie 
Fonds en de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten worden 
ingediend. Waar voorheen de begroting gedetail-
leerde informatie gaf, zal nu adequaat toezicht en 
overleg met de uitvoerder plaats moeten vinden. 
Daarnaast zullen de indieningseisen geactuali-
seerd moeten worden om het gewenste detail-
niveau van het restauratieplan of bestek te 
bereiken. Dit biedt tevens duidelijkheid voor de 
initiatiefnemer vooraan in het vergunningproces.  

In de huidige bezetting binnen de sector 
Vergunnen, Toezicht en Handhaven ontbreekt de 
capaciteit en voldoende deskundigheid op het 
gebied van specifieke restauratie. Het voorstel is 
het toezicht te intensiveren en bouwinspecteurs 
specifiek hiervoor op te leiden, de inspectiecriteria 
voor het toezicht aan te scherpen en daarin 
prioriteiten te stellen in het belang van de 
verschillende onderdelen. Welke onderdelen 
worden bij het toezicht ingezet als speerpunten 
en welke worden ondergeschikt.  In het jaarlijks 
bouwbeleidsplan van de Sector Vergunnen, 
Toezicht en Handhaven zal dit onder de aandacht 
worden gebracht.

ACTIE 7a:
Onderzoek en discussie afronden ten aanzien van 
de uitbreiding van het van rijkswege beschermd 
stadsgezicht
ACTIE 7b:
Verordening actualiseren
ACTIE 7c:
Opstellen restauratierichtlijnen parallel aan 
welstandcriteria
ACTIE 7d:
Uitbreiding deskundigheid toezicht en capaciteit 
ACTIE 7e: 
Opstellen van indieningseisen en inspectiecriteria 
door middel van werkprotocollen behorende bij 
de monumentenvergunning

c. Opgravingsbevoegdheid
De stad Maastricht met haar uitzonderlijk rijk 
cultureel erfgoed heeft zelf de bevoegdheid om 
opgravingen te verrichten. De opgravings-
bevoegdheid biedt de gemeente onder andere de 
mogelijkheid om zelf te bepalen hoe en wanneer 
opgravingen zullen plaatsvinden. Dit is onder 
andere van belang voor de sturingsmogelijk-
heden bij stedelijke projecten. Daarnaast biedt 
het de mogelijkheid om bij toevalsvondsten 
adequaat te reageren.
Aan het bezit van een opgravingsbevoegdheid 
zijn enkele wettelijke verplichtingen, c.q. voor-
waarden (Monumentenwet 1988) gekoppeld 
namelijk:
1. De gemeente heeft een archeologische dienst 

met een formatieve omvang die is berekend op 
het te verwachten werkaanbod, met dien 
verstande dat deze uit ten minste twee 

	29	 Het	toezicht	vindt	niet	plaats	bij	plan-

nen	met	bouwkosten	minder	dan	

	 d 100.000.	 Handhaving	 vindt	 hierop	

overigens	wel	plaats.		
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30	 Opgesteld	door	 J.C.	Verheul,	

gemeente	Nijmegen	

	 1	augustus	2005
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Procedure monumentenvergunning rijksmonument  vanaf 1 juli 200530
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dossier Rijksdienst
voor de Monumentenzorg

10a

adviesaanvraag

13
advies GS

10
adviesaanvraag

12
advies RDMZ

08
dossier

Monumentencommissie

11
advies

Monumentencommissie

09
adviesaanvraag

14a

evt. advies andere belangen
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afdeling Monumenten
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verzending naar aanvrager
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publicatie en ter inzage

22
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21
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aanvraag behandelen
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verzoek om aanvulling

NIET VOLLEDIG I

18
besluit aanpassen

zienswijzen 19
publicatie

geen zienswijzen

20

definitief besluit
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ontwerpbesluit

04a

buiten behandeling stellen

NIET VOLLEDIG II

ontwerpbesluit gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage
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kn
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kn
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kn
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01
Indienen
vergunning
aanvraag

complexe aanvraag

rijksmonument buiten de bebouwde kom

 BEKNOPTE TOELICHTING EN TERMIJNEN

01 Datum ontvangst/registratie aanvraag = start 
procedure, beslissingstermijn 6 maanden.

02 Streven naar ontvankelijkheidstoets en even-
tueel verzoek om aanvulling binnen 2 weken 
na datum 01. Vertraging in dit stadium leidt 
tot overschrijding termijn!

04 In verzoek om aanvulling redelijke termijn 
stellen om aanvraag aan te vullen, bijv. 2-4 
weken.

04a Indien aanvraag na verzoek 04 niet of niet 
volledig is aangevuld, dan binnen 4 weken 
aanvraag buiten behandeling stellen.

05-07 Het besluit voor verlenging van de beslissings-
termijn moet binnen 8 weken na 01 genomen 
worden. Dit is inclusief het voortraject voor 
dit besluit!

08-a-b Zodra aanvraag ontvankelijk is, dossiers 
samenstellen voor de adviesorganen.

09 Agenderen voor Monumentencommissie.
10-a Adviesaanvraag opstellen voor RDMZ en evt. 

Gedeputeerde Staten.
11 Ontvangst advies binnen 6 weken na 08.
12-13 Ontvangst advies binnen 2 maanden na 

10/10a.

14 Afweging ingekomen advies en opstellen 
eindadvies door afdeling Monumenten, 

 binnen 2 weken na ontvangst laatste advies 
(11, 12 of 13)

14a Eventuele andere belangen die bij de 
 vergunningverlening van belang worden 
 geacht, moeten in dit stadium van de aan-

vraag bekend zijn.
15 Ontwerpbesluit afronden binnen 2 weken na 

eindadvies, stap 14.
 NB. Dit is de belangrijkste stap in de proce-

dure.
16 Ontwerpbesluit direct naar aanvrager verzen-

den.
17 Publiceren dat ontwerpbesluit voor een ieder 

gedurende 6 weken ter inzage ligt.

18 Zienswijzen moeten in het definitieve besluit 
verwerkt worden. Wijzigingen in het besluit 
motiveren.

19 Geen zienswijzen ingekomen? Dan moet dit 
zo snel mogelijk na het verstrijken van de 
ter-inzage-termijn gepubliceerd worden.

20 Indien 18 van toepassing is, dan moet het 
definitieve besluit binnen 4 maanden na 
12 of 13, dan wel binnen 6 maanden na 01 
genomen worden.

 Bij toepassing van 19 moet het besluit in 
ieder geval binnen 4 weken na beëindiging 
van termijn 17 genomen worden.

21 Besluit aan betrokkenen verzenden en publi-
ceren.

22 Na publicatie staat het besluit 6 weken open 
voor beroep. 



formatieplaatsen bestaat. Ten minste één 
formatieplaats wordt ingenomen door een 
universitair afgestudeerd archeoloog met 
deskundigheid op het gebied van de West-
Europese archeologie. Deze archeoloog heeft de 
nodige relevante werkervaring opgedaan; 

2. De archeologische dienst is in staat tot het doen 
van archeologisch onderzoek. Daartoe zijn de 
volgende voorzieningen gerealiseerd:
a. de archeologische dienst beschikt over 

adequate middelen en voorzieningen om het 
archeologisch onderzoek uit te kunnen 
voeren. 

b. de gemeente neemt in de begroting jaarlijks 
een bedrag voor de archeologische monu-
mentenzorg op, dat in verhouding staat tot 
de archeologische noden in de gemeente en 
waaruit de vaste kosten van de archeologi-
sche dienst als mede een werkbudget kunnen 
worden betaald. 

3. De gemeente heeft een door de raad vast-
gesteld beleidsplan voor de archeologische 
monumentenzorg. In het beleidsplan wordt in 
elk geval ingegaan op de wijze waarop in 
(ruimtelijke) plannen de archeologische 
waarden worden meegewogen.

4. De gemeente beschikt over een depot voor 
bodemvondsten als bedoeld in artikel 44 van de 
Monumentenwet 1988. De opgeslagen vondsten 
worden op adequate wijze gedocumenteerd, 
beheerd en ontsloten.

De gemeente Maastricht voldoet aan deze 
criteria, desondanks is er wel een opgave in het 
opstellen van een nota depotbeheer waarin 
opslag en ontsluiting geregeld worden. 

Daarnaast beheert de gemeente de Bonnefanten-
collectie, waarvoor een collectieplan moet worden 
opgesteld. Dit plan dient inzicht te bieden in de 
collectie en structuur en moet duidelijkheid 
geven bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. 
Dit beleid zal worden afgestemd met het collec-
tie- en depotplan van de Culturele Biografie van 
het domein Sociale en Culturele Zaken (SCZ). 

ACTIE 8: 
Opstellen nota Depotbeheer en Collectieplan

5.3 Financiële instrumenten
a. GRUP
In het Gemeentelijk Restauratie Uitvoerings-
programma (GRUP) van de gemeente Maastricht 
worden de beschikbare subsidiebudgetten voor 
rijksmonumenten naar behoefte verdeeld en 
gereserveerd. Deze subsidiebudgetten behoren 
tot de rijksmiddelen en zijn in beheer van de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM). Via het GRUP wordt de 
gemeente in de gelegenheid gesteld prioriteiten 
te stellen voor wat betreft het toekennen van 
restauratiesubsidies zodat de kwaliteit van het 
cultureel erfgoed binnen de gemeente zo goed 
mogelijk gewaarborgd blijft. Zo wordt in het 
jaarlijkse GRUP bepaald welke monumenten, in 
welke volgorde, in de komende zes jaar voor sub-
sidie in aanmerking komen. Door de invoering 
van de nieuwe instandhoudingsregeling (BRIM) is 
op 23 mei 2006 het laatste GRUP vastgesteld. Het 
gaat hierbij om de verdeling van de subsidie-
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budgetten van de jaren 2006-2011. De subsidie-
aanvragen voor de aangemerkte projecten dienen 
in de loop van deze jaren berekend en afgehan-
deld te worden. 

b. BRIM en BRHB
Per 1 januari 2006 is het Besluit Rijkssubsidiëring 
Restauratie Monumenten (BRRM) en het Besluit 
Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten 
(BROM) vervangen door het Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten (BRIM). Dit besluit 
is ingevoerd om planmatig onderhoud te 
stimuleren en daarmee in de toekomst grote 
restauraties te voorkomen. Daarnaast wil het rijk 
de bureaucratie van de verschillende advies- en 
beslisorganen tegengaan en de regelgeving 
vereenvoudigen. Dit betekent dat geen onder-
scheid meer gemaakt wordt in onderhoud en 
restauratie, en dat slechts sprake is van instand-
houding van reeds gerestaureerde monumenten. 
Deze regeling kent een lening- en een subsidieva-
riant. Eigenaren van woonhuizen en boerderijen 
zonder agrarische functie komen in aanmerking 
voor een laagrentende lening, de zogenaamde 
Restauratiefondshypotheek. Fiscaal relevante 
eigenaren kunnen daarnaast aanspraak maken 
op de fiscale aftrek van de onderhoudskosten. 
Eigenaren van andere categorieën monumenten 
(zoals molens, kerken, kastelen, landhuizen, 
boerderijen, weg- en waterwerken, verdedigings-
werken, openbare gebouwen, horeca-instellingen 
en liefdadigheidsinstellingen) kunnen via een 
zesjarig instandhoudingsplan in aanmerking 
komen voor een bepaald percentage van de 
subsidiabele kosten. Hieraan is per categorie een 

maximum verbonden. Vanwege de omvang van 
de instandhoudingsbehoefte zal het rijk deze 
subsidievariant gefaseerd invoeren. 

Het Besluit Rijkssubsidiëring Historische Buiten-
plaatsen (BRHB), gericht op de instandhouding 
van met name bouwkundige elementen in 
historische tuin- en parkaanleggen, blijft van-
wege het belang van monumentaal groen naast 
het BRIM gehandhaafd.

ACTIE 9:
Implementeren in gemeentelijk beleid, minimaal 
pro-actief informeren eigenaren BRIM

c. Onderzoek fondsvorming restauratie monu-
menten (voor	zowel	rijksmonumenten	als	
niet-rijksmonumenten)

In het kader van het instellen van een gemeente-
lijke financiële regeling (zie paragraaf 4.3 en actie 
2), wordt onderzocht welke financieringsmogelijk-
heden voor behoud van het onroerend cultureel 
erfgoed optimaal zijn. Na de afweging en 
besluitvorming in de kaderbrief 2007 en begro-
ting 2008 zal bekeken worden hoe de jaarlijkse 
bijdrage van 1 200.000 zo effectief mogelijk 
ingezet kan worden. 
Een van de mogelijkheden is het opstellen van 
een gemeentelijk restauratiefonds. In negen 
provincies is het mogelijk om een Cultuurfonds-
hypotheek aan te vragen. Dit kan echter niet in de 
provincies Flevoland, Drenthe en Limburg. Deze 
Cultuurfondshypotheek wordt gevormd uit een 
fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het 
Nationaal Restauratiefonds. Deze hypotheek is 
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Lanakerveld als voorbeeld van een samenwerkingsproject

Door proactieve advisering en vroegtijdige participatie is cultuurhistorie opgenomen in de 

inrichtingsvisie, en wel de Zouwdalstudie Maastricht door DS Landschapsarchitecten. 

Archeologie, monumentenzorg en historische geografie hebben als basis gediend voor het 

uiteindelijke inrichtingsvoorstel Lanakerveld. Hierdoor was behoud van de oude infrastructuur, 

oude verkavelingspatronen en de cultuurhistorische beleving gewaarborgd zonder als belemme-

ring te worden ervaren. Het wordt zelfs als vanzelfsprekend gezien dat cultuurhistorie één van de 

uitgangspunten is bij de ontwikkeling. Door de goede interne voorbereiding zijn de kaders voor 

externe projectontwikkelaars duidelijk en aanvaardbaar.  



(net zoals de Restauratiefondshypotheek voor 
rijksmonumenten) een revolving fund, ‘draaiend 
geld’, voor provinciale en gemeentelijke monu-
menten, alsmede voor beeldbepalende panden 
gelegen in een beschermd gezicht. Via de 
hypotheekvorm komen door middel van aflossing 
gelden beschikbaar die opnieuw ingezet kunnen 
worden. De provincie Limburg heeft ervoor 
gekozen niet deel te nemen aan de Cultuurfonds-
hypotheek omdat bij de start van de regeling 
slechts een beknopt aantal monumenten hiervan 
gebruik kan maken en het daarna relatief lang 
duurt voordat het geld terugvloeit en beschikbaar 
wordt voor nieuwe projecten.

De Provincie Limburg heeft een eigen subsidie-
regeling voor monumenten, gebaseerd op 
cofinanciering met gemeenten, van 10% van de 
subsidiabele kosten (zie ook paragraaf 2.3). In dit 
kader moet onderzocht worden op welke manier 
de gemeente Maastricht zo optimaal mogelijk 
van de provinciale regeling gebruik kan maken. 
Tevens wordt onderzocht of de mogelijkheden 
van een fondsvorming hiertoe toereikend zijn.

Financiële ondersteuning van eigenaren waar-
borgt de kwaliteit van restauratie en onderhoud.
Fiscale aftrek van de onderhoudskosten is beperkt 
tot rijksmonumenten. Er zal ook onderzocht 
worden of eigenaren van dominante of beeld-
ondersteunende panden, aangewezen via het 
Maastrichts Planologisch Erfgoedregime, finan-
cieel ondersteund kunnen worden bij onderhoud 
of restauratie. Nader kwantitatief onderzoek is 
daarbij noodzakelijk. 

Enkele aandachtspunten voor een dergelijk 
onderzoek zijn: 
• de legeskosten voor burgers van vergunnings-

vrije bouwwerkzaamheden naar vergunnings-
plichtige werkzaamheden.

• het verschil in kosten door de gestelde eisen op 
het gebied van monumentenzorg bij rijksmo-
numenten of Maastrichts erfgoed in relatie tot 
kosten van regulier onderhoud. 

• monument en rendement: de subsidiemoge-
lijkheden van monumenten in relatie tot de 
waardestijging cq. daling van monumenten.

• vergelijking van subsidiemogelijkheden en 
ervaringen bij andere gemeenten. 

• de vergoeding bij rijksmonumenten in percen-
tage ten opzichte van de totale bouw- en 
restauratiesom.

• het stimuleren van eigenaren in de vorm van 
het verstrekken van abonnementen bij de 
Monumentenwacht. 

• het aantal vergunningen van monumenten, 
bouw- en aanlegvergunning in vergunningsvrije 
gebieden en vergunningplichtige gebieden. 

• de noodzaak van een financiële regeling voor 
dominante en beeldbepalende panden in het 
Maastrichts Planologisch Erfgoedregime.

• zo optimaal mogelijk aansluiten op subsidie-
regelingen van rijk en provincie.

ACTIE 10:
Onderzoek uitvoeren naar fondsvorming 
restauratie
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5.4 Communicatieve 
instrumenten

a. Proactieve advisering 
Door ambtelijk en systematisch proactief te 
adviseren op het gebied van cultureel erfgoed wil 
de gemeente bereiken dat zowel intern als extern 
de betrokkenen zoals woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, architecten en burgers 
voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelin-
gen, standpunten, maar vooral van mogelijk-
heden die het aspect cultureel erfgoed biedt.

b. Actieve PR Cultureel Erfgoed 
PR kan bijdragen aan het maatschappelijk 
draagvlak voor het behoud van cultureel erfgoed. 
Bekende vormen zijn de Victor de Stuersprijs 
(tweejaarlijks), de Open Monumentendag, open 

dagen bij opgravingen, lezingen en mini-
exposities over onderzoeksresultaten en het actief 
voorlichten van burgers en gemeentemedewerkers 
over producten en procedures inzake het onroe-
rend cultureel erfgoed. Indien mogelijk wordt 
hierbij een relatie gelegd met de Culturele 
Biografie van het domein Sociale en Culturele 
Zaken (SCZ). 

ACTIE 11:
Kansen grijpen om werkterrein publiek toeganke-
lijk te maken
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De gemeente Maastricht heeft voor het behoud 
en beheer van monumentenzorg en archeologie 
een regulier budget van ongeveer 1 60.000. Dit 
wordt besteed aan onder andere noodonderzoe-
ken, Open Monumentendag, diverse materialen 
en huur- en onderhoudscontracten. Reguliere 
restauraties worden deels met behulp van rijks- 
of Europese subsidie, middelen uit projectbegro-
tingen of particuliere inzet gefinancierd. 
Bouwhistorische onderzoeken zijn gekoppeld aan 
de monumentenvergunning en zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer.
Voor monumentenzorg zijn 3,5 fte voor planadvi-
sering, subsidies en beleid in dienst bij de sector 
Ruimte van het domein Stadsontwikkeling, 
Economie en Beheer. Daarnaast zijn bij de sector 
Vergunnen, Toezicht en Handhaven ongeveer 3 
fte beschikbaar voor plantoetsing en inspectie op 
monumentenpanden. Voor archeologie zijn bij de 
sector Ruimte van het domein Stadsontwikkeling, 
Economie en Beheer 2 fte beschikbaar voor beleid 
en planadvisering en bij het domein Sociale en 
Culturele Zaken zijn 3 fte in dienst voor vondst-
verwerking en restauratie en 1 fte voor depot-
beheer. 

De kosten die gemaakt moeten worden om 
bovenstaande beleidsacties uit te voeren worden 
via de volgende dekkingsmogelijkheden 
gecompenseerd: 
• kaderbrief 2007 en begroting 2008: voor het 

instellen van een financiële regeling voor het 
behoud van onroerend cultureel erfgoed 
Maastricht wordt jaarlijks een bedrag gevraagd 
van 1 200.000. 

 De totale afweging van deze reservering is 
gemaakt in de kaderbrief 2007 en in de 
besluitvorming van de begroting 2008. 

• reguliere exploitatiebudgetten: alle overige 
incidentele kosten die gemaakt worden om de 
beleidsuitgangspunten te realiseren, worden 
gedekt via de reguliere budgetten, zoals het 
uitbestedingsbudget van de sector Ruimte.

• legesinkomsten: eventueel hogere apparaat-
kosten vanwege de invoering van het 
Maastrichts Planologisch Erfgoedregime en de 
kwantitatieve ondergrens voor archeologie 
worden via legesinkomsten gedekt. Dit zal 
indien nodig zijn vertaling krijgen in de 
reguliere planning- en controlcyclus (begroting 
en domeinplan). 

• project- en grondexploitaties: het uitvoeren van 
archeologisch, bouw- of cultuurhistorisch 
onderzoek kan indien mogelijk gefinancierd 
worden uit de reguliere projectbudgetten. 
Daarnaast is het mogelijk om archeologische 
kosten via grondexploitaties te dekken. 

6.1 Reservering excessieve 
kosten archeologie 

Volgens de huidige voorstellen in de nieuwe wet 
zou voor Maastricht een jaarlijkse reservering van 
1 305.000 (1 2,50 per hoofd van de bevolking) 
nodig zijn om eventuele excessieve uitvoerings- 
en onderzoekskosten te kunnen dekken. Indien 
deze kosten niet in verhouding staan tot de totale 
kosten van het bouwproject kan de gemeente een 
deel hiervan bij het rijk verhalen. 

6. FINANCIËN EN FASERING
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In de praktijk zal dit echter nauwelijks voorko-
men. Het is namelijk juist de bedoeling van de 
wetgever dat een financiële prikkel het uitvoeren 
van werken op archeologisch waardevolle locaties 
ontmoedigt. In dit kader wordt geen specifieke 
risicobuffer opgevoerd en wordt per project 
bekeken hoe groot deze excessieve kosten zijn. In 
de toekomst is het wellicht mogelijk deze 
eventuele kostenpost te financieren via opslag in 
privaatrechtelijke overeenkomsten bij grond-
exploitatie (zie grondexploitatiewet, paragraaf 2.2 
landelijk beleid). Een evaluatie dient uit te wijzen 
hoe hoog de kostenpost daadwerkelijk is en of de 
financieringsmogelijkheden voldoende zijn. 
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6.2 Planschade
Door het invoeren van het MPE en het gebruik van 
de archeologische beleidskaart kan een eigenaar 
van archeologisch waardevolle gronden of 
monumentale opstallen beperkt worden in 
gebruik of kunnen extra procedures en kosten 
nodig zijn. Hierdoor kan sprake zijn van plan-
schadeclaims. Per geval zal beoordeeld moeten 
worden of hiervoor compensatie nodig is via de 
reguliere planschaderegeling. Als uit ervarings-
cijfers blijkt dat dit bedrag te groot wordt, dient 
alsnog een aparte regeling ontwikkeld te worden.  
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ACTIE-

PUNT

1

2

3

4

5

6a

6b

6c

7a

7b

7c

7d

7e

8

9

10

11

OMSCHRIJVING

Actieprogramma 

restauratie-achterstand

Voorstel financiële regeling 

Opstellen Vestingvisie

Implementeren MPE

Kwantitatieve ondergrens 

archeologie

Afronden CWK

Onderzoeksagenda Arch.

analyse en waardering

Beleidskaart of 

bestemmingsplankaarten

Onderzoek en discussie 

beschermd gezicht afronden

Actualisatie Mon.verordening

Opstellen restauratierichtlijnen

Uitbreiding deskundigheid 

toezicht en capaciteit

Opstellen van indieningseisen en 

inspectiecriteria 

Nota depotbeheer en collectieplan

BRIM implementeren

Onderzoek fondsvorming 

monumenten

Publiek toegankelijk maken

ADDITIONELE 

CONSEQUENTIES

Regulier

200.000 jaarlijks

Regulier

PM

PM

41.300

50-100.000

Regulier

40.000-50.000 per 

best.plan

Regulier

Regulier

Regulier

PM

Regulier

Regulier

Regulier

25.000

Regulier

DEKKING

Nvt.

Begroting 2008 

Nvt.

Legesinkomsten

Legesinkomsten

24.380 subsidie prov

16.920 regulier budget 

Deels regulier budget/

deels projecten 

Regulier budget

Nvt.

Nvt.

Nvt.

Legesinkomsten

Nvt.

Nvt.

Nvt.

Regulier budget

Nvt.

TIJD 

2007-2011

2007

2009

2007-2011

2007

2008

2007

2008

2008

2007

2008

2008

2008

2008

2007

2007-2011

2008

Perm.
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Nummer Status Plaats Toponiem Soort Datering

8508 HAW Maastricht Pietersberg/De Oude Tombe Motte Late Middeleeuwen

8509 ZHAW Maastricht Heer Mogelijke sporen van begraving Romeinse Tijd

8510 ZHAW Itteren Haertelstein/Emmaus Kasteel en omgrachte hoeve Late Middeleeuwen

8511 ZHAW Maastricht Slavante Klooster Late Middeleeuwen

8512 ZHAW Maastricht Lage Kanaaldijk/Kapelweg Kerk en begravingen Vroege en Late 
     Middeleeuwen

8513 ZHAW Maastricht Daalhof/Romeinse Baan Resten van verharde weg Romeinse Tijd

8514 ZHAW Maastricht Daalhof/Romeinse Baan Resten van verharde weg Romeinse Tijd

8515 ZHAW Maastricht Marjoleinstraat Ondergrondse kalksteenwinning  Romeinse Tijd
    en mogelijke cultusplaats

8516 ZHAW Maastricht O.L. Vrouwe Kerk/Pandhof Castellum, heiligdom, bewoning,  Romeinse Tijd tot en met 
    begravingen, mogelijke kerk  Middeleeuwen

8517 ZHAW Maastricht Op de Thermen Badhuis Romeinse Tijd

8518 ZHAW Maastricht Markt Nederzettingsterrein en  Romeinse Tijd en 
    stadsmuur met poorten Middeleeuwen

8519 ZHAW Maastricht Maas Brug Romeinse Tijd

8520 ZHAW Maastricht Brusselseweg/Belvédère/ Resten van bewoning Paleolithicum
   Verlengde Postbaan

14884 HAW Borgharen Pasestraat Sporen van bewoning  IJzertijd, Romeinse Tijd en 
    en begraving  en Vroege Middeleeuwen

15045 HAW Itteren Sterkenberg Sporen van bewoning Vroeg-Neolithicum, Late 
     IJzertijd, vroege Bronstijd

15362 AW Heugem Milieustation Randwijck Nederzettingsterrein Vroeg-Neolithicum

15363 AW Heugem Oosterweg Nederzettingsterreinen IJzertijd en Romeinse Tijd

15457 AB Itteren Bijwinkel Sporen van bewoning Neolithicum en 
     Romeinse Tijd

15364 HAW Heugem Zuiveringsinstallatie Nederzettingen Mesolithicum en 
     Neolithicum

Bijlage 1: overzicht van amk-terreinen in de gemeente maastricht
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Actiepunt

Onderzoek Restauratiebehoeften en 
nader te stellen prioriteiten.

Opstellen gemeentelijke monumen-
tenlijst, zonder aparte subsidie-
regeling. 

Uitbreiding van het van rijkswege 
beschermd stadsgezicht

Aandacht voor bouwhistorisch 
onderzoek, Cultuurhistorische Effect 
Rapportages en Cultuurhistorische 
verkenningen.

Stand van zaken

De restauratiebehoeften van de rijksmonumenten van Maastricht werden in 1996 geschat op ca. 25 
miljoen euro subsidie voor een periode van tien jaar. Hierbij ligt de prioriteit op grootschalige 
objecten zoals kerken, kloosters, vestingwerken en industriële bouwwerken. In het GRUP 2003-2009 
werd dit nog verbijzonderd en werd de overzienbare behoefte aan restauratiesubsidie geschat op zo’n 
1 15 miljoen en werden de toen nog resterende subsidiegelden van ca. 1 3,3 miljoen verdeeld over 14 
grote projecten. Vermoedelijk gaat vanaf 1 jan 2006 de nieuwe BRIM-regeling van kracht. Hierin zou 
de restauratiesubsidie komen te vervallen en de aandacht vooral uitgaan naar de financiering voor 
instandhouding van monumenten die al gerestaureerd zijn. Voor fiscaal relevante eigenaren van 
woonhuizen en boerderijen zijn op dit moment andere financieringsmogelijkheden via het Nationaal 
Restauratie Fonds beschikbaar in de vorm van een restauratiefondshypotheek met een lage rente. 
In het GRUP 2004-2009 is de nog resterende (voor zover bekend) behoefte aan restauratiesubsidie 
geschat op ca. 1 11 á 12 mln., waarvan tot 2011 vermoedelijk nog ca. 1,5 miljoen kan worden toegekend. 
Als de nieuwe regeling van start gaat, blijft er dus een forse achterstand bestaan, waarvoor geen 
subsidie en dus geen oplossing aanwezig is. Naast het uitoefenen van druk op de rijksoverheid moet 
nog meer gezocht worden naar andere wegen en nieuwe allianties om het monumentale erfgoed in 
Maastricht te restaureren en in stand te houden.

Vanaf 1997 is een start gemaakt met het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Voor 
dit project zijn extra middelen vrijgemaakt en zijn 2 medewerkers tijdelijk ingehuurd. In samenwer-
king met de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie is de selectie van potentiële 
gemeentelijke monumenten tot stand gekomen. Hierbij zijn 2000 panden geselecteerd, waarvan 
ca. 1200 in de binnenstad en ca. 800 panden daarbuiten. Deze panden zijn voor een groot deel 
(60 %) geïnventariseerd en beschreven. Dit wil zeggen voorzien van beknopte omschrijving, 
waardering, bouwgeschiedenis met een overzicht van afgegeven vergunningen, fotomateriaal, 
exacte locatie en kadastrale gegevens. 
Vanwege de tijdrovende aanwijzingsprocedure, het grote aantal mogelijk vergunningplichtige 
monumenten in de stad Maastricht en het vertrek van één van de twee (tijdelijke) medewerkers, is 
het project echter vroegtijdig stilgelegd en is de daadwerkelijke aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten nooit gerealiseerd. 

In 1982 is de binnenstad van Maastricht door het Rijk aangewezen als beschermd Stadsgezicht. Dit 
gezicht werd in 1996 uitgebreid met het gebied Stationswijk-Sterreplein. Vanwege het belang van 
de omliggende vestingwerken en de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse stadsuitbreiding is 
in 1997 het voorstel gedaan om het stadsgezicht nogmaals uit te breiden met het gebied ten westen 
van de singels. De voorgenomen uitbreiding van het beschermd stadsgezicht Maastricht West is op 
verzoek van het bestuur uitgesteld, mede in verband met het aparte beschermingsregime en de 
ontwikkelingen rond het plan Belvédère. 

Naar aanleiding van de onderzoeksverplichting (artikel 6, lid 1, sub e van de gemeentelijke Monu-
mentenverordening 1994) zijn voor het uitvoeren van bouw- en cultuurhistorisch onderzoek nadere 
richtlijnen opgesteld. Op deze manier is voor afdeling Bouwtoezicht, taakgroep Cultureel Erfgoed 
en de Welstands-/Monumentencommissie meer duidelijkheid bij het uitvoeren van onderzoek ten 
behoeve van een goede planbeoordeling. Sinds 2000 worden bij alle grotere stedenbouwkundige 
ingrepen Cultuurhistorische Effectrapportages en Cultuurhistorische verkenningen uitgevoerd. In 
overleg met Bouwtoezicht en de Welstands-/Monumentencommissie wordt bekeken of de richtlij-
nen in de praktijk genoeg handvatten bieden, er voldoende duidelijkheid is in de procedure en 
rolverdeling van regisseur, opdrachtverstrekker, controleur en betaler, er meer maatwerk geleverd 
kan worden en of het aanscherpen van de juridische verankering en structurele inbedding van het 
onderzoek noodzakelijk is. 

Bijlage 2: evaluatie van het monumentenbeleid 1997-2005
Gedeelte uit de beleidsnotitie ‘Monumentenzorg in Maastricht’, 1 maart 2005.
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Actiepunt 

Beleidsveld Archeologie

Herschrijven redengevende om-
schrijvingen en de inventarisatie 
van interieurs. 

Opslagdepot 
monumentenfragmenten

Stadsontwikkeling en inrichting 
openbare ruimte mede baseren op 
cultuurhistorie

Meerjarenplan kunstwerken in de 
openbare ruimte

Stand van zaken
 

Er is nog geen nieuwe nota Archeologiebeleid opgesteld. De oude nota stamt uit de jaren tachtig 
van de twintigste eeuw en is mede vanwege de nieuwe landelijke regelgeving toe aan vernieuwing. 
Deze toekomstige wetgeving, gebaseerd op het verdrag van Malta, beoogt dat de archeologische 
waarden zoveel mogelijk ‘in situ’ bewaard blijven, in een vroeg stadium van het planontwikkelings-
proces rekening wordt gehouden met archeologie en dat de bodemverstoorders archeologische 
onderzoeken en opgravingen zullen moeten gaan betalen. 
De nieuwe beleidsmedewerker archeologie, die per 1 jan. 2005 is gestart, heeft met name een taak 
bij de ontwikkeling en implementatie van dit nieuwe beleid. 

Het plan bestond om in samenwerking met het LGOG (het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap) de redengevende omschrijvingen van alle rijksmonumenten te herzien en in een 
groot aantal gevallen aan te vullen voor wat betreft het interieur. Omdat dit een rijkstaak betrof, 
bleek de uitvoering van het project op gemeentelijk niveau niet mogelijk noch noodzakelijk. 
Momenteel is een grootscheepse actualisatie gaande bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
uitgevoerd door de AMR (Actualisatie Monumentenregister). Het is de bedoeling dat dit RDMZ-
project eind 2007 is afgerond en dat een gedeelte van de beschrijvingen van de interieurs in 
Maastricht in de eerste helft van 2005 zullen plaatsvinden. Dit geldt voor alle rijksmonumenten, 
exclusief de aangewezen MSP-monumenten. 

Van het opslagdepot voor monumentenfragmenten wordt in de praktijk sporadisch gebruik 
gemaakt. Dit depot is ondergebracht bij het archeologisch depot. In de monumentenverordening is 
geen aparte regeling hierover opgenomen. De monumenteneigenaren en hun architecten zijn dan 
ook niet verplicht vrijkomende materialen aan de gemeente af te staan. Het is een vrijblijvende 
mogelijkheid waarbij waardevolle bouwkundige objecten voor andere restauraties beschikbaar 
gesteld kunnen worden. Het vinden van een geschikte herbestemmingsplek valt in de praktijk 
tegen. Dit komt omdat de fragmenten die nu nog in het depot aanwezig zijn meer wetenschappe-
lijk van belang zijn dan esthetische kwaliteit bezitten. Bij het vrijkomen van bouwfragmenten 
wordt zoveel mogelijk gezocht naar een passende bestemming ‘in situ’. Dit wil zegen dat het object 
in of bij hetzelfde monument wordt ondergebracht zodat er geen onnodig transport en tussentijd-
se opslag ontstaat. Daarnaast blijken monumenteneigenaren en architecten soms niet goed op de 
hoogte te zijn van deze mogelijkheid. De communicatie rondom dit project verdient nog de nodige 
aandacht. 

Door het initiëren van de structurele overlegsituaties tussen alle ontwerpende disciplines is een 
stap in de goede richting gezet om de verschillende belangen binnen de ruimtelijke ordening zo 
optimaal mogelijk af te wegen. De intentie hiervan is te komen tot een integrale visie en advisering 
van monumentenzorg en archeologie, alsmede van stedenbouw, verkeer en groen, natuur en 
landschap. Op deze manier is het mogelijk de historische kwaliteiten op de goede manier in te 
bedden in de planorganisatie. Dit sluit nauw aan bij het gedachtegoed van de nota Belvédère - een 
landelijke beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting - waarin behoud door 
ontwikkeling een van de belangrijkste uitgangspunten  is. 

In samenwerking met de diensten SOG, OCWS en SBF is in 2001 een collegenota opgesteld over de 
aanpak rondom kunstwerken in de openbare ruimte. Hierin zijn beleidsuitgangspunten vastge-
steld voor toekomstige kunstwerken. Bovendien vindt momenteel een inventarisatie plaats van de 
reeds opgerichte kunstwerken met locatie en eigenaar, zodat een beter beeld ontstaat van de 
onderhoudsverantwoordelijkheid. 
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Actiepunt 
 

Herbezinning taken en positione-
ring van betrokken medewerkers 
taakgroep Cultureel Erfgoed

Digitalisering

Stand van zaken
 

In 2004 en 2005 loopt het project ‘Versterking Cultureel Erfgoed’ , waarbij de kerntaken en proces-
gang van de taakgroep onder de loep worden genomen en een efficiënte en kwalitatief hoogstaan-
de organisatie wordt nagestreefd. Er zal in dit kader afstemming moeten plaatsvinden tussen 
kerntaken, uitvoering en beschikbare formatie. 

Er zal een gedigitaliseerde monumentenkaart ten behoeve van toekomstige bestemmingsplannen 
en stedebouwkundige plannen worden opgesteld. Dit maakt onderdeel uit van de 
Cultuurwaardenkaart die momenteel wordt opgesteld en digitaal oproepbaar is via Flexiweb.
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BIJSCHRIFTEN FOTO’S

1. Luchtfoto van het fort St. Pieter, vlak voor de 
restauratie in 2004

2. Twee springlevende kinderen op de hoek van 
de Smedenstraat en de Havenstraat in 1946 
gefotografeerd door Jacques Voets. 

3. Stadsplattegrond met gezicht op de stad in 
vogelvlucht vanuit het zuiden. Gravure uit 
het werk van Braun en Hogenberg ca. 1585 
naar een tekening van Simon de Bellomonte 
uit 1575.

4. & 5. De restauratie van archeologische vonds-
ten door deskundige medewerkers in het 
Centre Céramique.

6. Gezicht op de achterwand van de poort aan 
de Patersbaan tussen de Tongersestraat en 
de Abtstraat. Deze poort en de naam van de 
straat herinneren aan het derde 
Franciscanenklooster dat hier tussen 1853 en 
1971 heeft gestaan. 

7. Stadssilhouet met op de voorgrond de 
 St. Lambertuskerk en op de achtergrond de 

St. Servaasbasiliek
8. De  kerk van het Onbevlekte Hart van Maria 

aan het Fatimaplein in Mariaberg. Ontwerp 
van Alphons Boosten, 1951.

9. Het portaal aan de Lange Gang van de Sint 
Servaasbasiliek dateert uit 1475 maar werd 
tijdens de restauratiecampagne van Pierre 
Cuypers in 1881 vrijwel volledig vernieuwd.

10. De 13de eeuwse  Dominicanenkerk werd in 
2006 gerestaureerd en een jaar later 
ingericht als boekhandel Selexyz 
Dominicanen.

11. De vervallen boerderij Bartels aan de Van 
Akenweg 96 dateert uit het derde kwart van 
de 18de eeuw. 

12. De Torenmolen van Gronsveld aan de 
Rijksweg 90 dateert uit 1618 en is een van de 
zeldzame torenmolens van Nederland.

13. Het eerste Franciscanenklooster aan de St. 
Pieterstraat werd in 1298 gesticht. 
Momenteel is hier het Regionaal Historisch 
Centrum ondergebracht.

14. Het kasteel Jeruzalem aan de Jeruzalemweg 
werd in het begin van de 16de eeuw ge-
bouwd in een laatgotische stijl.

15. De mergelstenen kapel van Slavante dateert 
uit het jaar 1681.

16. Vroegmiddeleeuws skelet zoals het tijdens 
de archeologische begeleiding van de 
rioolaanleg in de Boschstraat ter hoogte van 
de Matthiaskerk is aangetroffen.

17. De restauratie van het Bonnefantenklooster 
vond in 2005 - 2006 plaats  o.l.v. het architec-
tenbureau SatijnPlus te Born. 

18. Het Nieuwenhofklooster werd in 2007 
verbouwd tot University College Maastricht 
naar een ontwerp van architecten NN 

19. De hoeve de Heihof aan de Bodemsweg te 
Amby werd in 2006 herbestemd tot atelier-
woonhuis van architect Sjo van den 
Eerenbeemt. Foto van voor de verbouwing.

20. Het Kruisherenklooster aan de Kommel werd 
in 2004 gerestaureerd door de Stichting 
Monumentaal Erfgoed Limburg en heringe-
richt tot het KruisherenHotel door de Camille 
Oostwegel Holding.

21. Het kolossale Eiffelgebouw aan de 
Boschstraat werd in 1939 gebouwd voor de 
Sanitaire Divisie van de aardewerkfabriek de 
Sphinx. 

22. De energiecentrale van de Sphinxfabriek aan 
het Bassin is in 1910 gebouwd als stoom-

 machinehal.
23. De Bisschopsmolen aan de Stenebrug was 

oorspronkelijk een moutmolen.
24. De Gemeentelijke Gasfabriek, in 1911 

gebouwd naar een ontwerp van Jan Gerko 
Wiebenga.

25. Het interieur van de Timmerfabriek uit 1905. 
De glasdaken worden door ranke stalen 
spanten gedragen.

26. Verbindingsgang van de woningen van 
WonenBovenWinkels tussen de Wolfstraat 
en de Minckelersstraat.

27. Het grafmonument van Victor de Stuers is 
sinds 1996 als Rijksmonument beschermd. 

28. Het interieur van de St. Lambertuskerk 
maakt een desolate indruk.

29. De Apostelhoeve aan de Susserweg 11 werd 
in het begin van de 16de eeuw met mergel-
stenen gebouwd.

30. De Lage Fronten vormen een bijzonder 
natuurgebied aan de noord-westzijde van de 
stad



31. De St. Lambertuskerk aan het koningin 
Emmaplein is in 1916 gebouwd in een 
Romano-Byzantijnse stijl.

32. Herbestemmingsvoorstel voor de 
 St. Lambertuskerk tot hoofdkantoor van 

Woningstichting Servatius : impressie-
tekening van het architectenbureau 
Boosten-Rats.

33. De woonschool van de Ravelijn werd in 1953-
1956 opgezet voor de resocialisering van 
gezinnen uit de verpauperde achterstands-
wijken in de binnenstad.

34. Het Kruisherenklooster dateert uit het 
midden van de 15de eeuw.

35. Het gewelf van de Kruisherenkerk werd in 
1461 geschilderd door “meester Gerardus”.

36. In het wegdek van de Avenue Céramique zijn 
de contouren gemarkeerd van het Parma-
bastion, dat op deze plek heeft gelegen.

37. Luchtfoto van het zuidelijk deel van de Hoge 
Fronten met het Bastion Stadhouder en de 
Couvreface Dumoulin.

38. Het archeologisch onderzoek in de 
Dominicanerkerk dat voorafgaand aan de 
kelderaanleg is uitgevoerd. 

39. Laat-Romeinse hertshoornen kam. 
40. Deel van een bronzen beeld van de godin 

Diana.
41. Karolingisch reliëf uit de Servaaskerk. 

Afgebeeld is de vlucht naar Egypte. 
42. Stadssilhouet met zicht op de St. Janstoren 

en het Tweede Franciscanenklooster aan de 
Minderbroedersberg. 

43. De St. Servatiusschool aan de 
Herbenusstraat is in 1912 gebouwd in 
opdracht van de broeders van de Beyart.

44. Het interieur van de Dominicanenkerk voor 
de restauratie van 2006.

45. Het interieur van de Dominicanenkerk na de 
herbestemming tot boekhandel Selexyz 
Dominicanen. 

46. De brouwerij De Ridder aan de Oeverwal in 
Wyck wacht op de herbestemming door de 
bouwvereniging Servatius.

47. De pronkgevel van de vml. bioscoop Palace 
vormt een markante blikvanger aan de Lage 
Barakken. 

48. De revitalisatie van het Bassin heeft er in 
2001 toe geleid dat deze historische  binnen-
stedelijke ruimte weer als een levendig 
waterplein functioneert.

49.  Van de hoeve naast het kasteel van 
Borgharen zijn de varkenshokken omge-
bouwd tot kantooreenheden.

50. De kasteelboerderij van Borgharen voor de 
restauratie. 

51. De Gemeenteflat aan de President 
Rooseveltlaan was in 1949 het hoogste 
woongebouw van Maastricht.

52. Stadskernonderzoek op de locatie waar later 
het Mosae Forum is aangelegd. 

53. De Bonnefantenkerk werd in 2006 heringe-
richt tot visitors centre van de Universiteit 
Maastricht, naar een ontwerp  van Maurer 
United Architects.

54. Het interieur van de Dominicanenkerk na de 
herbestemming tot boekhandel Selexyz 
Dominicanen.

55. De hoeve de Heihof aan de Bodemsweg  te 
Amby werd in 2006 herbestemd tot atelier-
woonhuis van architect Sjo van den 
Eerenbeemt.

56. St. Pieterstraat 5. Eerste Franciscanenkerk: 
detail van de overgangszone tussen zuil en 
vloer.

57. Het Stadhuis op de Markt werd in 1659-1664 
gebouwd naar een ontwerp van Pieter Post.
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SPRING
Beleidsnota Cultureel Erfgoed Maastricht 2007-2012

LEVEND
VERLEDEN

Maastricht kiest voor een nieuw beleid voor het culturele erf-

goed. In deze beleidsnota “Springlevend Verleden” worden de 

kaders geboden voor het toekomstige archeologie- en monu-

mentenbeleid van Maastricht. Monumentenzorg en archeologie 

zijn niet uitsluitend gericht op de dode materie uit het verleden, 

maar zij zullen voortaan steeds meer aandacht schenken aan het 

toekomstige gebruik van het culturele erfgoed. 

In de gemeente Maastricht is die tendens ook herkenbaar. De 

stad kreeg landelijke bekendheid met de herbestemming en de 

herontwikkeling van het KruisherenHotel en de boekhandel 

Selexyz in de Dominicanenkerk. De herbestemming van deze 

monumenten heeft een hoogstaande culturele meerwaarde voor 

het gebouw en daarnaast geeft de nieuwe functie een enorme 

impuls aan de Maastrichtse binnenstad. 
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