
Voorlichtingsavond eigenaren/bewoners nieuwe
Rijksmonumenten in Hilversum
In het kader van haar 20-jarig bestaan heeft de Stich-
ting ‘Hilversum Pas Op!’ in het afgelopen jaar specia-
le aandacht geschonken aan haar verschillende doel-
groepen, waaronder de eigenaren van monumentale
panden in Hilversum.

Eind 2001 werd een groot aantal panden in Hilversum,
voornamelijk bouwwerken van zo’n 100 jaar oud, aan-
gewezen tot Rijksmonument. Om de (particuliere) ei-
genaren van deze ‘nieuwe’ monumenten nader te in-
formeren over de consequenties van de nieuwe status
van hun pand, had de Stichting “Hilversum, Pas Op!”
hen uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 maart
2002 in de Burgerzaal van het Hilversumse Raadhuis. 

Ongeveer 50 personen hadden gevolg gegeven aan de
uitnodiging. Hilversum, Pas Op!-voorzitter Henk Kok
heette hen welkom en introduceerde de sprekers op
deze avond. Allereerst was dat de wethouder monu-
mentenzorg, mevrouw H.C. Heerschop. Zij zette in
grote lijnen uiteen hoe de aanwijzing tot monument
tot stand komt, wat er bepaald is ten aanzien van on-
derhoud en restauratie. Wat wel en niet mag, wat de
rol van de Gemeente bij een en ander is, en wat de er-
varingen tot nu toe zijn. De volgende spreker was W.J.
Beertema, accountmanager buitendienst bij het Na-
tionaal Restauratie Fonds in Hoevelaken. Hij hield
een, naar eigen zeggen niet te technisch betoog over de fi-
nanciële aspecten van het monumentenbezit en gaf
een toelichting op de huidige subsidieregelingen en
de toekomstige wijzigingen. De subsidiemogelijkhe-
den van de gemeente zijn met name in Hilversum, dat
zovele monumenten kent, momenteel gering. De ei-
genaar zal moeten voorfinancieren. Dat kan o.m. via
laagrentende leningen uit het Nationaal Restauratie
Fonds. Momenteel is de regelgeving nogal ingewik-
keld, maar in het najaar van 2002 zal deze vereenvou-

digd worden. Hij legde uit welke weg bewandeld moet
worden en wat wel en niet kan. Hij wees de aanwezi-
gen o.m. op de website www.monumenten.nl

Tenslotte ging drs. Ingo W.M. Duijvestijn, fiscalist bij
Ernst & Young in Utrecht en voorzitter van de advies-
groep Rijksmonumenten, landgoederen en particu-
liere natuurontwikkeling, nader in op de fiscale as-
pecten van particuliere monumenten. Zijn, wel zeer
technisch, betoog werd geïllustreerd door heldere
schema’s en was derhalve goed te volgen. Hij gaf aan
het slot van zijn betoog het nuttige advies om, voordat
men aan een ingrijpende restauratie begint, een ge-
sprek met de belastinginspecteur aan te vragen. 

Na de pauze beantwoordden de sprekers vragen van
de aanwezigen. De discussie werd geleid door de heer
Kok en het panel achter de tafel was versterkt met de
heer A. den Dikken, monumentenambtenaar van de
gemeente Hilversum en als geen ander deskundig ten
aanzien van de lokale monumenten. De avond werd
besloten met een informeel samenzijn. Bij vertrek kre-
gen de aanwezigen een informatiemap met de teksten
van de lezingen en andere informatie betreffende mo-
numenten en de regelgeving daaromtrent.

L.J. Westermann 
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