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Overzicht ingevulde gegevens Monitor Erfgoedinspectie 2015-2016
Aalten

Gegevens invuller
nr

vraag

gegevens invuller 1

A.0.a

Naam

W. Bulsink

A.0.b

Functie

medewerker bouwen en monumentenzorg

A.0.c

E-mailadres

w.bulsink@aalten.nl

A.0.d

Telefoonnummer

0543-493333

nr

vraag

gegevens invuller 2

A.0.e

Naam

Ingrid Oonk

A.0.f

Functie

beleidsmedewerker erfgoed

A.0.g

E-mailadres

i.oonk@aalten.nl

A.0.h

Telefoonnummer

0543-493333

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:

1 Algemeen
A. Beleid
nr

vraag

A.1

Heeft de gemeente beleid vastgesteld voor archeologie?
ja

A.1.1

Zo ja, voor welke jaren geldt dit beleid voor archeologie?
begin jaartal: 2010 eind jaartal: 2025 of later

A.2

Heeft de gemeente beleid vastgesteld voor (rijks)monumenten?
ja

A.2.1

Zo ja, voor welke jaren geldt dit beleid voor (rijks)monumenten?
begin jaartal: 2011 eind jaartal: 2025 of later

A.3

Heeft de gemeente beleid vastgesteld voor de beschermde stads- en dorpsgezichten?
ja

A.3.1

Zo ja, voor welke jaren geldt dit beleid voor de beschermde stads- en dorpsgezichten?
begin jaartal: 2011 eind jaartal: 2025 of later

A.4

Wordt er op gemeentelijk niveau aandacht besteed aan de cultuurhistorische waarden?
ja

A.4.1

Zo ja, op welke wijze wordt op gemeentelijk niveau aandacht besteed aan de cultuurhistorische waarden?
beleidsplan (erfgoed-archeologie-monumentennota), gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart(en),
bestemmingsplan(nen), uitvoeringsvoorschriften (bij vergunningen), beoordelingscriteria adviescommissie,
informatiebrochure en publieksvoorlichting

A.4.2

Zo ja, welke van de onderstaande cultuurhistorische waarden worden daarbij betrokken?
bouwhistorische waarden, beeldbepalende panden (zonder monumentenstatus), gemeentelijke (archeologische)
monumenten, gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten, historische stedenbouw en dorpskernen, historische
geografie en cultuurlandschap

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
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B. Burgerparticipatie
nr

vraag

B.1

Zijn in de gemeente vrijwilligers betrokken bij het erfgoed?
ja

B.1.1

Zo ja, op welke wijze zijn vrijwilligers in de gemeente betrokken bij het erfgoed?
vrijwilligers zetten zich in bij de jaarlijkse open monumentendag, vrijwilligers zetten zich in voor het onderhoud van het
erfgoed, vrijwilligers hebben zich verenigd, bijvoorbeeld via een historische vereniging of de bond Heemschut,
amateurarcheologen worden ingezet bij opgravingen, gemeentebestuurder overlegt regelmatig met
belangenorganisatie(s)

B.2

Zijn of worden de inwoners van de gemeente betrokken bij het erfgoed?
ja

B.2.1

Zo ja, op welke wijze zijn of worden inwoners van de gemeente betrokken bij het erfgoed?
bij nieuwe beleidsontwikkelingen krijgen inwoners de mogelijkheid om mee te denken, gemeente gebruikt sociale media
om inwoners te informeren over het erfgoed, anders
Vanuit verschillende belangenorganisaties op het gebied van erfgoed hebben leden zitting in de erfgoedcommissie. Deze
erfgoedcommissie adviseert het college van B & W op het gebied van het erfgoed.

B.3

Wat is op de gemeentelijke website te vinden op het gebied van het erfgoed?
Beleid:
beleidsplannen op het gebied van erfgoed, contactgegevens gemeentelijke erfgoedspecialisten, cultuurhistorische
waardenkaart(en), gemeentelijke (archeologische) monumentenlijst, gemeentelijke stads- en dorpsgezichten,
verordening(en) op het gebied van erfgoed
Uitvoering:
samenstelling gemeentelijk adviesorgaan over monumenten, vergaderdata gemeentelijk adviesorgaan over
monumenten, agenda gemeentelijk adviesorgaan over monumenten, verslagen van het gemeentelijk adviesorgaan over
monumenten, omgevingsvergunningen die betrekking hebben op erfgoed, uitleg over de procedure voor aanvragen
vergunning
Voorlichting:
erfgoededucatie, open monumentendag, verwijzing naar relevante websites, informatie over gemeentelijke
subsidiemogelijkheden, informatie over aanvragen van restauratiegelden bij de provincie, informatie over aanvragen van
restauratiegelden bij de RC E, financieringsmogelijkheden bij anderen zoals het NRF, link naar het
rijksmonumentenregister van de RC E, rechten en plichten van monumenteneigenaren
anders
De rijksmonumenten zijn ontsloten via de website www.erfgoedaalten.nl Deze is gekoppeld aan het monumentenregister
van het rijk. Over een deel van de rijksmonumenten zijn korte filmpjes gemaakt, die via de website en QR codes in het
veld te zien zijn.
Hoe vaak maken inwiners van uw gemeente - individueel of in verenigingsverband - gebruik van de mogelijkheden om
hun visie op erfgoedbelangen in te brengen bij de vaststelling van gemeentelijke ruimtelijke plannen
(bestemmingsplannen e.d.)?

B.4

(bijna) altijd (90-100%)
Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
De verenigingen zijn vertegenwoordigd in de C ommissie C ultureel Erfgoed, die advies geeft over de vaststelling van gemeentelijke ruimtelijke
plannen.

C. Organisatie en Personeel
nr

vraag

C .1

Aantal monumenten

C .1.1

rijksmonumenten gebouwd/groen:

52

C .1.2

rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten:

2

C .1.3

archeologische rijksmonumenten:

1

C .1.4

gemeentelijke monumenten gebouwd:

206

C .1.5

gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten:

0

C .1.6

gemeentelijke archeologische monumenten:

0

C .2

Hoeveel fte heeft de gemeente bij benadering beschikbaar voor de
taakuitvoering op het gebied van archeologie en monumentenzorg?

C .2.1

archeologie:

0.2

C .2.2

gebouwde rijksmonumenten en/of beschermde stads- en dorpsgezichten:

0.8

2

12-5-2016

C .3

Is er voldoende personeel beschikbaar voor de taakuitvoering op het gebied van archeologie?
ja

C .3.1

Aan welke taken op het gebied van archeologie komt uw gemeente niet (voldoende) toe?

C .4

Is er voldoende personeel beschikbaar voor de taakuitvoering op het gebied van (rijks)monumenten en/of beschermde
stads- en dorpsgezichten?
ja

C .4.1

Aan welke taken op het gebied van monumenten en/of beschermde stads- en dorpsgezichten komt uw gemeente niet
(voldoende) toe?

C .5

Op welke wijze bewaakt de gemeente de procesmatige kwaliteit van de zorg voor het erfgoed?
de gemeente monitort de wettelijke termijnen in de omgevingsvergunning (WABO), als het gaat om aanvragen die
betrekking hebben op monumenten en archeologie, de gemeente evalueert regelmatig interne processen op het gebied
van de monumentenzorg

C .6

Is er de afgelopen twee jaar in uw gemeente bezuinigd op het gebied van archeologie?
nee

C .6.1

Zo ja, waarop is in uw gemeente bezuinigd op het gebied van archeologie?

C .7

Verwacht u de komende twee jaar bezuinigingen op het gebied van archeologie?
onbekend
Is er de afgelopen twee jaar in uw gemeente bezuinigd op het gebied van rijksmonumenten en/of beschermde stads- en
dorpsgezichten?

C .8

nee
C .8.1

Zo ja, waarop is in uw gemeente bezuinigd op het gebied van rijksmonumenten en/of beschermde stads- en
dorpsgezichten?

C .9

Verwacht u de komende twee jaar bezuinigingen op het gebied van rijksmonumenten en/of beschermde stads- en
dorpsgezichten?
onbekend

C .10

Zijn er structureel budgetten beschikbaar voor het erfgoed?
ja

C .11

Zijn er incidenteel budgetten beschikbaar voor het erfgoed?
ja

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
Voor herbestemmingsprojecten waar ook provincie en/of rijk aan bijdragen worden incidenteel budgetten beschikbaar gesteld.

D. Samenwerking en regionale uitvoeringsdiensten
nr

vraag

D.1

Werkt de gemeente voor archeologie samen met andere gemeente(n)?
ja, met meerdere gemeenten

D.1.1

Zo ja, op welke onderdelen werkt de gemeente voor archeologie samen met andere gemeenten?
beleid, kennis, uitvoering

D.2

Werkt de gemeente voor (rijks)monumenten en/of beschermde gezichten samen met andere gemeente(n)?
nee

D.2.1

Zo ja, op welke onderdelen werkt de gemeente voor (rijks)monumenten en/of beschermde gezichten samen met andere
gemeenten?

D.3

Maakt uw gemeente voor de uitvoering van erfgoedtaken gebruik van een omgevingsdienst (RUD)?
ja

D.3.1

Zo ja, voor welke taken maakt uw gemeente gebruik van een omgevingsdienst (RUD)?
anders
archeologietoetsing

D.3.2

Zo ja, werkt de omgevingsdienst waar uw gemeente gebruik van maakt aan de hand van de Kwaliteitscriteria 2.1 (voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo)?
onbekend

D.3.3

Zo ja, overleggen de omgevingsdienst (als opdrachtnemer) en de gemeente (als opdrachtgever) regelmatig over de
uitvoering van de erfgoedtaken?
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D.3.4

ja
Zo ja, met welke frequentie vindt overleg plaats tussen de omgevingsdienst en de gemeente?
aantal maal per jaar:

4

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:

2 Archeologie
A. Gemeentelijke voorschriften
nr

vraag

A.1

Is bij het vaststellen of herzien van bestemmingsplannen na 1 januari 2014 rekening gehouden met archeologie bij de
bestemming van de grond?
ja, bij al deze bestemmingsplannen

A.1.1

Zo ja, worden de archeologische bepalingen in de bestemmingsplannen uitgewerkt via voorschriften bij...
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten: ja
omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten: ja
omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten: ja
anders, namelijk:
Worden de archeologische belangen voldoende vroegtijdig meegenomen bij het herzien van nieuwe
bestemmingsplannen?

A.2

ja, altijd
Heeft de gemeente voor haar grondgebied, of een gedeelte daarvan, een verordening met betrekking tot het gebruik van
metaaldetectoren?

A.3

onbekend
Maakt de gemeente bij archeologisch onderzoek gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de standaard
vrijstellingsgrens van 100 m2?

A.4

ja
A.4.1

Zo ja, hanteert uw gemeente:
verschillende afwijkende oppervlaktematen, bijvoorbeeld voor verschillende zones

A.4.2

Zo ja, geldt er een afwijkende oppervlaktemaat binnen de bebouwde kom?
ja

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
De zonering is niet gekoppeld aan de bebouwde kom grens, maar aan het historisch centrum.

B. Uitvoering
nr

vraag

B.1

Stelt de gemeente eisen aan de kwaliteit van de archeologische werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd?
ja, altijd

B.1.1

Zo ja, op basis waarvan worden deze eisen gesteld?
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), programma van eisen, vergunningvoorschriften

B.2

Keurt de gemeente de programma's van eisen voor archeologisch onderzoek goed?
ja, altijd

B.2.1

Zo ja, door wie worden deze programma's van eisen goedgekeurd?
senior KNA archeoloog RUD

B.3

Stelt de gemeente de programma's van eisen op voor archeologisch onderzoek?
ja, altijd

B.3.1

Zo ja, door wie worden deze programma's van eisen opgesteld?
senior KNA archeoloog regio

B.4

Keurt de gemeente de standaardrapporten van archeologisch onderzoek goed?
vaak wel

B.4.1

Zo ja, door wie worden de standaardrapporten goedgekeurd?
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senior KNA archeoloog RUD
B.5

Hoe vaak doet uw gemeente voor archeologie een beroep op het provinciale steunpunt?
nooit

B.5.1

Zo ja, waarvoor deed de gemeente een beroep op het steunpunt?

B.6

Beschikt de gemeente over een gemeentelijk depot waarin archeologische vondsten kunnen worden opgeslagen?
nee

B.6.1

Zo ja, is dit gemeentelijk depot na 1 september 2007 door de provincie aangewezen?

B.7

Zijn er de afgelopen twee jaar meldingen van vondsten bij uw gemeente gedaan?
ja

B.7.1

Zo ja, zijn deze vondstmeldingen door de gemeente geregistreerd?
ja, altijd

B.7.2

Zo ja, geeft uw gemeente vondstmeldingen die bij de gemeente zijn gedaan door aan de Rijksdienst voor het C ultureel
Erfgoed (RC E)?
onbekend

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
De regionaal archeoloog wordt op de hoogte gesteld van de vondsten.

C. T oezicht en handhaving
nr

vraag

C .1

Ziet de gemeente in het veld toe op de kwaliteit van archeologische werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd?
ja, in de meerderheid van de gevallen

C .1.1

Zo ja, door wie wordt dit toezicht uitgevoerd?
een toezichtambtenaar, anders
archeoloog RUD

C .1.2

Zo ja, op basis waarvan ziet de gemeente toe op de kwaliteit van de uitvoering van archeologische werkzaamheden?
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), programma van eisen, voorschriften in de omgevingsvergunning,
gemeentelijke verordening
Heeft de gemeente de afgelopen twee jaar overtredingen van de Monumentenwet, artikel 45.1 (illegale opgravingen),
geconstateerd?

C .2

nee
C .2.1

Zo ja, is er in dat geval proces verbaal opgemaakt?

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:

D. Waterbodems
nr

vraag

D.1

Zijn in het gemeentelijke archeologiebeleid ook de waterbodems opgenomen?
ja

D.2

Zijn in de gemeentelijke waardenkaarten archeologische (verwachtings-)waarden van waterbodems opgenomen?
ja

D.3

Is bij het vaststellen of herzien van bestemmingsplannen die (mede) waterbodems omvatten na 1 januari 2014 rekening
gehouden met archeologie bij de bestemming van de waterbodem?
ja, bij al deze bestemmingsplannen

D.4

Heeft u bepalingen voor archeologie in waterbodems vastgelegd in een verordening?
ja

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
De waterbodems zijn opgenomen in de archeologische beleidsmaatregelenkaart, maar er ligt geen verplichting tot archeologisch onderzoek op.

3 Monumenten/beschermde stads- en dorpsgezichten -
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A. Gemeentelijke voorschriften
nr

vraag

A.1

Beschikt uw gemeente over een gemeentelijke structuurvisie (op grond van de Wro)?
ja

A.1.1

Zo ja, wordt in deze structuurvisie aandacht besteed aan de cultuurhistorie en/of het cultureel erfgoed?
ja
Is bij het vaststellen of herzien van bestemmingsplannen na 1 januari 2014 rekening gehouden met monumenten en
beschermde gezichten?

A.2

ja, bij al deze bestemmingsplannen
A.3

Worden de monumentale belangen voldoende vroegtijdig meegenomen bij het herzien van nieuwe bestemmingsplannen?
ja, altijd

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
De gemeentelijke en rijksmonumenten worden geregeld via de Erfgoedverordening, niet via de bestemmingsplannen. De beschermde stads- en
dorpsgezichten zijn wel opgenomen in de bestemmingsplannen. Ook zijn karakteristieke panden aangewezen, die via de bestemmingsplannen
worden beschermd.

B. Uitvoering
nr

vraag

B.1

Maakt de gemeente bij elke ingreep van belang van een rijksmonument, zoals een restauratie of een grote wijziging, de
afweging of bouwhistorisch vooronderzoek nodig is?
ja

B.2

Hoe vaak vindt daadwerkelijk bouwhistorisch vooronderzoek plaats bij een restauratie of wijziging van een
rijksmonument?
zelden of nooit (< 10%)

B.2.1

Hoe waardeert u over het algemeen de kwaliteit van het bouwhistorisch onderzoek dat plaats vond bij restauraties of
wijzigingen van rijksmonumenten?

B.3

Op welke onderdelen beschikt de gemeente over deskundigheid op het gebied van (rijks)monumenten?
architectuurhistorie, bouwhistorie, restauratietechniek, (historische) stedenbouw en dorpskernen, historische geografie en
cultuurlandschap, ruimtelijke ordening, herbestemming, wederopbouwperiode, wet- en regelgeving

B.4

Welk type commissie adviseert de gemeente over restauratie- of wijzigingsplannen voor rijksmonumenten?
gemeentelijke welstand- en monumentencommissie (gecombineerd)

B.4.1

Waaruit bestaat de deskundigheid van deze commissie?
architectuurhistorie, bouwhistorie, restauratietechniek, (historische) stedenbouw/cultuurlandschap

B.4.2

Hoe waardeert u over het algemeen de adviezen van het adviesorgaan?
goede kwaliteit

B.5

Hoeveel aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument heeft u de afgelopen twee
jaar gekregen?
5

B.5.1

Bij hoeveel van deze aanvragen voor rijksmonumenten is een vergunning verleend?
5

B.6

Stelt u de Rijksdienst voor het C ultureel Erfgoed (RC E) op de hoogte van elk ontwerpbesluit, betrekking hebbende op
rijksmonumenten?
ja, altijd

B.7

Doet u mededeling van elk definitief besluit (betrekking hebbende op rijksmonumenten) aan de Rijksdienst voor het
C ultureel Erfgoed (RC E)?
ja, altijd

B.7.1

Zo ja, bevat het definitieve besluit ook een omschrijving van de aard van de werkzaamheden?
ja, altijd

B.8

Hoe vaak deed uw gemeente de afgelopen 12 maanden voor monumenten een beroep op het provinciale steunpunt?
tussen de 3 en 6 keer per jaar

B.8.1

Zo ja, waarvoor deed u een beroep op het provinciale steunpunt?
bouwplanoverleg, kennis inwinnen

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:
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Bij ingrijpende wijzigingen aan een rijksmonument wordt ook de C ommissie C ultureel Erfgoed geraadpleegd.

C. T oezicht en handhaving
nr

vraag

C .1

Ziet de gemeente erop toe of restauraties of wijzigingen van rijksmonumenten zijn verlopen conform de
omgevingsvergunning?
meestal (50% - 90%)

C .1.1

Zo ja, op welke wijze gebeurt dit?
bezoek van het object om te zien of de werkzaamheden conform de vergunning worden uitgevoerd, regelmatig contact
met de architect, regelmatig contact met de uitvoerder of het bouwbedrijf, overleg over wijzigingen tijdens de
werkzaamheden, opvragen van een revisietekening

C .1.2

C .1.3

Zo ja, bezit(ten) degene(n) die toezicht houdt/houden op de (rijks)monumenten over deskundigheid op het gebied van:
architectuurhistorie:

nee

bouwhistorie:

nee

bouwtechniek:

ja

restauratietechniek:

ja

Zo ja, bezit(ten) degene(n) die toezicht houdt/houden op de/het beschermde stads- en dorpsgezicht(en) over
deskundigheid op het gebied van:
architectuurhistorie:

nee

bouwhistorie:

nee

bouwtechniek:

ja

restauratietechniek:

ja

ruimtelijke ordening:

ja

Heeft de gemeente de afgelopen twee jaar opgetreden tegen overtreding van de Monumentenwet 1988 bij
rijksmonumenten?

C .2

ja
C .2.1

Zo ja, hoe vaak is dit bij benadering de afgelopen twee jaar voorgekomen?
2

C .2.2

Zo ja, welke actie(s) is/zijn de afgelopen twee jaar ondernomen met betrekking tot overtredingen bij rijksmonumenten
(art. 11)?
informatie ingewonnen bij de partij die de overtreding heeft begaan, anders
aanschrijvingen t.b.v. noodzakelijk onderhoud en gesprekken gevoerd met de eigenaren

C .2.3

Zo nee, waarom heeft de gemeente niet opgetreden tegen overtreding van de Monumentenwet 1998 bij de
rijksmonumenten? Ten aanzien van rijksmonumenten:

C .3.1

Is het de afgelopen twee jaar voorgekomen dat er sprake was van het uitvoeren van werkzaamheden aan
rijksmonumenten waarvoor geen vergunning is verleend terwijl wel een vergunning nodig was?
onbekend

C .3.1

Hoe vaak is het (bij benadering) de afgelopen twee jaar voorgekomen dat er sprake was van het uitvoeren van
werkzaamheden aan rijksmonumenten waarvoor geen vergunning is verleend terwijl wel een vergunning nodig was?

C .3.2

Wat was de reden voor de eigenaar van het rijksmonument c.q. de betrokken partij (uitvoerder/opdrachtgever) om de
werkzaamheden uit te voeren zonder de benodigde vergunning?

C .4

Heeft de gemeente de afgelopen twee jaar opgetreden tegen overtreding van de Monumentenwet 1988 bij door het rijk
beschermde stads- en dorpsgezicht(en)?
niet van toepassing

C .4.1

Zo ja, hoe vaak is dit bij benadering de afgelopen twee jaar voorgekomen?

C .4.2

Zo ja, welke actie(s) is/zijn de afgelopen twee jaar ondernomen met betrekking tot overtredingen bij de door het rijk
beschermde stads- en dorpsgezichten (art.37)?

C .4.3

Zo nee, waarom heeft de gemeente niet opgetreden tegen overtreding van de Monumentenwet 1988 bij door het rijk
beschermde stads- en dorpsgezicht(en)? Ten aanzien van de beschermde stads- en dorpsgezichten:

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:

D. Leegstand en herbestemming
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nr

vraag

D.1.1

Is er sprake van leegstand van rijksmonumenten in uw gemeente?
ja
Zo ja, hoeveel rijksmonumenten staan er (bij benadering) momenteel leeg in uw gemeente?
2

D.1.2

Is er sprake van leegstand van provinciale monumenten in uw gemeente?
niet van toepassing
Zo ja, hoeveel provinciale monumenten staan er (bij benadering) momenteel leeg in uw gemeente?

D.1.3

Is er sprake van leegstand van gemeentelijke monumenten in uw gemeente?
ja
Zo ja, hoeveel gemeentelijke monumenten staan er (bij benadering) momenteel leeg in uw gemeente?
3

D.1.4

Hoeveel monumenten staan er (bij benadering) momenteel leeg in uw
gemeente, per categorie?
religieus erfgoed:

1

agrarisch erfgoed:

2

buitenplaatsen:
industrieel erfgoed:
woonhuizen:

2

overig:
D.2

Beschikt de gemeente over een register waarin ze bijhoudt welke gebouwen leeg staan?
ja

D.2.1

Zo ja, wordt in dit (leegstands)register bijgehouden of het gaat om rijksmonumenten?
ja

D.3

Draagt de gemeente actief bij aan het voorkomen van de leegstand?
ja

D.3.1

Zo ja, op welke wijze draagt de gemeente bij aan het voorkomen van de leegstand?
Leegstandsverordening en Leegstandsregister, handhaving gericht op voorkomen verkrotting, vraag en aanbod bij elkaar
brengen (stadsloods, stadsmakelaar e.d.), actieve begeleiding initiatiefnemers herbestemming in vergunningprocedures,
bevorderen tijdelijk gebruik, anders
Bijdrage in haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming. Actieve deelname aan het regionale project 'Vastgoed in de
etalage'.

D.3.2

Zo nee, waarom draagt de gemeente niet actief bij aan het voorkomen van de leegstand?

D.4

Is de gemeente bekend met de volgende regelingen en informatie?
de rijkssubsidie voor kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemmingen (zoals
vermeld op www.monumenten.nl)

ja

de rijkssubsidie voor kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden (zoals
vermeld op www.monumenten.nl)

ja

de regeling laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek

ja

de brochurereeks 'Een Toekomst voor' van de Rijksdienst voor het C ultureel Erfgoed

ja

Opmerkingen ten aanzien van deze paragraaf:

4 Evaluatie
nr

vraag

E.1

Hoe lang bent u bezig geweest met het invullen van deze vragenlijst? (minuten)
20

E.2

Hoe gebruiksvriendelijk vindt u deze vragenlijst?
gebruiksvriendelijk

E.3

Opmerkingen over het invullen van deze vragenlijst of algemene opmerkingen:

8

12-5-2016

9

