
het faillissement van huisjesmel-
kers van het type Van Eijsden en
Den Ulft tot gevolg heeft, zal ik daar
geen traan om laten. In de praktijk
duurt het echter veel te lang voor dit
daadwerkelijk gebeurt: het feit dat

dit begint met ‘een vooraankondi-
ging voor de inventarisatie van
achterstallig onderhoud’ spreekt
voor zich. Het lijkt me goed dat de
stand van zaken van elk probleem-

pand via de website van het stads-
deel te volgen is. 

Een ander probleem dat moet wor-
den aangepakt, is de samenwerking
tussen Bureau Monumenten en Ar-
cheologie en de Rijksdienst. In
plaats dat deze organisaties een-
drachtig en efficiënt samenwerken,
voeren zij oeverloze discussies. Bo-
vendien: waarom moeten twee
ambtenarenbolwerken zich bezig-
houden met dezelfde problema-
tiek? Op dit vlak is een taak wegge-
legd voor Esther Agricola van BMA,
die gelukkig via de krant al liet we-
ten dat haar dienst wel een tandje
kan bijzetten.

Tot slot nog twee vragen waarover
de politiek zich zou moeten buigen.
Allereerst: is het niet zinvol kopers
van een monument via de Monu-

mentenwet te gaan verplichten een
deel van de koopsom in een depot te
storten om de substantieel hogere
onderhoudskosten van monumen-
ten ook daadwerkelijk te kunnen fi-
nancieren. Veel te vaak worden ap-
partementen in monumentenpan-
den door babbelende makelaars
voor de hoofdprijs verkocht, waar-
na de koper een maximale hypo-
theek moet afsluiten. Dat maakt de
vereniging van eigenaren (VVE) van
deze koper feitelijk vleugellam. Na-
tuurlijk, sinds kort is het verplicht
dat VVE’s een reservefonds aan-
houden om onderhoud te financie-
ren. Maar op de naleving van deze
verplichting wordt niet toegezien. 

In de Monumentenwet zou de eis
moeten komen te staan dat tien pro-
cent van de koopsom in depot wordt
gehouden voor onderhoud. Pas als
dit is gegarandeerd, mag de notaris
de leveringsakte passeren. Veel
huisjesmelkers zouden dan als
sneeuw voor de zon van de markt
verdwijnen en argeloze kopers wor-
den gewaarschuwd. 

Niet alleen het zwartboek is een
prima aanleiding voor deze discus-
sie, ook de vrijstelling voor de over-
drachtsbelasting van monumenten
biedt hiertoe een opening. In plaats
dat de verkoper dit belastingvoor-
deel van zes procent in zijn zak
steekt, kan de koper beter vier pro-
cent bijstorten in een onderhouds-
depot.

De tweede vraag betreft de funde-
ringen. Als de gemeente Amster-
dam de Unesco-kandidatuur van de
grachtengordel serieus zou nemen,
zou zij geld moeten vrijmaken om
de toestand van de fundering van
alle monumenten in het centrum
systematisch in kaart te brengen.
Niet via visuele inspecties of meet-
bouten, hoe goedbedoeld die ook
zijn. Elke eigenaar zou moeten wor-
den gedwongen zijn funderingspa-
len te laten bemonsteren, wat het
stadsdeel zou moeten subsidiëren.
Degenen die nalatig blijven, moe-
ten op dezelfde wijze worden beje-
gend als Van Eijsden en Den Ulft.
Zonder pardon.

het laatste woord
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Houd alle monumenten in de gaten

De reactie van stadsdeel-
voorzitter Els Iping op het
zwartboek dat David Mul-
der en Dingeman Coumou

presenteerden over verwaarloosde
panden in monumentaal Amster-
dam, is even deplorabel als de toe-
stand van die 128 panden zelf. Met
een wellicht onbedoelde arrogantie
verschuilt Iping zich achter alge-
meenheden zonder weerga. Opeens
gaat de discussie niet meer over de
vraag hoe het stadsdeel met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed schoon schip kan maken on-
der de huisjesmelkers die deze pan-
den bezitten, maar over futiliteiten
zoals de taalkundige interpretatie
van het zwartboek, de vraag wie nu
welke bevoegdheid heeft en – hele-
maal hilarisch – de vraag of het
stadsdeel al dan niet een pluim ver-
dient vanwege het feit dat hier min-
der achterstallig onderhoud bij mo-
numenten aanwezig is dan een lan-
delijke norm zou toestaan.

Iping probeert haar stoepje verder
schoon te vegen met algemeenhe-
den, zoals de stelling dat haar
stadsdeel een actief behoud- en her-
stelbeleid voert en de mededeling
dat eigenaren van verkrotte panden
nogal eens weerbarstig zijn. Van het
eerste merk ik als bewoner van (een
monument in) Amsterdam-Cen-
trum niet zoveel. 

De verwijzing naar weerbarstig-
heid behoeft voor mij geen nadere
onderbouwing. Van Eijsden Vast-
goedbeheer en Den Ulft Monumen-
ten komen er in de krant immers
schaamteloos voor uit dat zij hun

taak als eigenaar van een monu-
mentenpand niet serieus nemen.

Mulder en Coumou leggen de vin-
ger terecht op de zere plek. Elk ver-
waarloosd pand in monumentaal
Amsterdam is er één te veel. Dit
geldt ook buiten het perspectief van
de naderende Unesco-discussie.
Politici en ambtenaren moeten zich
als reactie hierop niet verliezen in
woordspelletjes en stroperigheid,
maar moeten de handen ineen
slaan om het probleem fundamen-
teel aan te pakken.

Uiteraard is de eerste stap dat de
eigenaren van de 128 panden uit het
zwartboek keihard worden aange-
pakt. Niet voor niets is het stadsdeel
bevoegd achterstallig onderhoud
zelf op kosten van weigerachtige ei-
genaren te laten uitvoeren. Als dat

Elk verwaarloosd pand in
monumentaal Amsterdam
is er één te veel. Een
bewoner van zo’n huis
draagt oplossingen aan om
verdere verkrotting van de
binnenstad te voorkomen. 

ALBERT JAN VAN SOELEN

Kerkstraat 17, één van de verwaarloosde monumentale panden van Amsterdam. FOTO FLORIS LOK

Parkeren onder Singelgracht nog niet zeker
Stadsdeel Centrum en stadsdeel

Westerpark hebben niet beslo-
ten dat de ondergrondse parkeerga-
rages gebouwd mogen worden, zo-
als Het Parool maandag berichtte.
Wel hebben ze het dagelijks bestuur
van de stadsdelen toestemming ge-
geven door te gaan met haalbaar-
heidsonderzoeken. 

De gang van zaken was in stads-
deel Westerpark beduidend anders
dan in stadsdeel Centrum. Wester-
park heeft dinsdag 23 juni na een
uitvoerig debat met volle publieke

tribune groen licht gegeven voor
verdere onderzoeken naar de haal-
baarheid van alleen de Singel-
grachtgarage Marnix. 

Er waren, mede naar aanleiding
van vele honderden inspraakreac-
ties en zienswijzen uit de buurt, kri-
tische geluiden te horen van de
raadsleden van alle partijen. Men
vond dat het dagelijks bestuur nog
niet voldoende kon aantonen dat er
draagvlak is voor een megaparkeer-
garage. 

Ook waren de garanties over de

beheersing van de bouwrisico’s, de
luchtkwaliteit, de verkeerscircula-
tie en het beschermen van monu-
mentale bomen in het plangebied te
vaag. Westerpark heeft dan ook
twee moties aangenomen die stren-
gere voorwaarden stellen aan de
bouw van deze parkeergarage. 

Eigenlijk kreeg stadsdeelbestuur-
der Dirk de Jager een dikke onvol-
doende en moet hij in januari 2010
met beter materiaal aankomen. Ook
de kosten van de bouw moeten veel
beter worden doorgerekend en

onderbouwd. Buurtbewoners zul-
len alles in het werk stellen om de
megagarage tegen te houden.

Stadsdeel Centrum besloot 25 juni
om vijf voor twaalf in zeven (!) mi-
nuten over het doorgaan met de
haalbaarheidsonderzoeken van de
Oosterdokgarage, de Singelgracht-
garage en de exploitatie van de par-
keergarages. De publieke tribune
was toen allang leeg.

P.M. Leideritz en Anne Eijsten, 
Vereniging Vrienden van de 

Singelgracht

Overtoom is Oud-West

Tja, het is ook best ingewikkeld
met al die fuserende stadsdelen

straks. Maar een Amsterdamse krant
zou toch moeten weten dat de deel-
raad van Westerpark niet besluit over
een parkeergarage bij de Overtoom.
De deelraad van Oud-West heeft ove-
rigens nog geen besluit genomen
over de parkeergarage onder de Sin-
gelgracht (bij de Overtoom dus). 

Floris Vels,
deelraadslid Oud-West

Politici moeten zich
niet verliezen in
woordspelletjes
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