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Onderwerp:  Erfgoedverordening/deregulering 
 
 
Geacht College en leden van de Gemeenteraad van Eindhoven, 
 
Sinds kort lopen wij aan tegen de lijst van gedereguleerde monumenten te Eindhoven.  
Naar we begrijpen zijn er voor de pandeigenaar meer mogelijkheden tot verbouw waarbij 
alleen een meldingsplicht geldt. Gezien het gering aantal monumenten in Eindhoven leidt 
deze deregulering in de praktijk tot vernietiging van belangrijk erfgoed. 
 
Wij begrijpen dat voor het wijzigen van de monumentenverordening, die nodig is om de 
deregulering in gang te zetten, dezelfde voorbereidingsprocedure gehanteerd behoort te 
worden als bij de aanwijzing tot monument. Omdat wij het fenomeen pas nu in de praktijk 
tegenkomen, vragen wij ons het volgende af: 
 

 Is de voorbereidingsprocedure gevolgd? Zo ja: Waarom is een belanghebbende 
Stichting als de onze daar niet bij betrokken? 
 

 De uitzonderingspositie voor de gedereguleerde monumenten is in een 
raadsvergadering op 15 januari 2013 besproken. Zijn de wijzigingsvoorstellen  
van CDA, OAE en SP in de definitieve besluitvorming meegenomen?  

 
 In het raadsvoorstel staat dat delen van het monument kunnen worden uitgezonderd 

voor vergunningplicht. Is met de raad overeengekomen dat het in alle gevallen gaat 
om het vrijgeven van de achtergevel en het complete interieur? 

 
 Is u bekend dat er in Eindhoven een aantal ‘monumenten’ staat waarvan door de 

deregulering slechts de voorgevel en/of een zijgevel beschermd zijn? 
 

 Er is toen besloten de regeling een jaar na invoering te evalueren. Is dat gebeurd en 
zo ja: wat waren de ervaringen? 

 
 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar het 
oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid  
voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.  
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant. 



 
 Kunt u aangeven of alle eigenaren op de hoogte zijn van de status van hun pand? 

Weten de monument-eigenaren dat in alle gevallen nog steeds een 
monumentenvergunning verplicht is?  
Ook als hun pand op de dereguleringslijst staat. 

 
 Kunt u bij de panden, die op de lijst terecht zijn gekomen en nog steeds ‘monument’ 

genoemd worden, aangeven wat deze panden volgens u monumentwaardig of 
minder monumentwaardig maakt? Is er per pand een dossier gemaakt?  
Is er onderzoek gedaan? Zijn de panden bezocht? Is exterieur en interieur 
gewaardeerd? Waar lezen we dat? 
 

 Is u bekend dat er in de redengevende beschrijving van deze panden niet gerept 
wordt over deregulering? 
 

 Is er voor ons als erfgoedstichting een mogelijkheid invloed uit te oefenen op de lijst? 
 
 

Er bestaat dus een dereguleringsregeling. In de meeste gevallen achten wij een dergelijk 
coulance naar pandeigenaren ongewenst. Daarvoor hebben wij in onze stad al genoeg 
drama’s meegemaakt. Er is immers vaak sprake van monumentale interieurelementen  
als tegelvloeren, wandbetimmeringen, trappenhallen, beschilderingen en stuc-plafonds.  
Met alleen een voorgevel blijft er in monumentaal opzicht alleen nog een soort ‘Efteling’  
over. 
 
Graag vernemen we op tijd uw reactie omdat er terwijl we corresponderen ongetwijfeld  
weer historie onder de slopershamer werd weggevaagd. 
 
Nadere toelichting / informatie kan worden ingewonnen bij: 

- Hr. M. van Abbe 
- Hr. J. Hüsken 
- Hr. R. van de Leur 

van de werkgroep Monumenten van de Henri van Abbe Stichting 
 

 
Hoogachtend, namens de Henri van Abbe Stichting 
 
Hr. W.S. Seuren, voorzitter  
 
Hr. G.R. Peppelenbos, secretaris 

 

 

Bijlage: Zevental foto’s van panden vermeld op de monumentenlijst en de dereguleringslijst 
  van uw gemeente. 

 

 

 
 
 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar het 
oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid  
voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.  
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant. 
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