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Publicatiedatum: 28 januari 2020
In 2018 werden in totaal 403 formele adviesaanvragen voor gebouwde rijksmonumenten bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend, 33 meer dan in het jaar daarvoor.
De meeste hiervan kwamen uit de provincies Zuid-Holland (71) en Gelderland (66). Iets
minder dan de tweederde (57,8%) van alle aanvragen kreeg een positief advies.

Aantal

Provincie

Provincie

Bovenstaande grafieken geven het aantal formele adviesaanvragen voor gebouwde
rijksmonumenten weer dat in 2017-2018 bij de RCE is binnengekomen en het aantal per
provincie in 2018.
In totaal werden er 403 formele adviesaanvragen voor gebouwde
rijksmonumenten ingediend bij de RCE in 2018 op grond van art. 2.1 van deWABO.
Daarnaast is er zowel schriftelijk als mondeling een veelvoud van dit aantal aan
preadviezen verstrekt. Deze worden echter niet centraal bijgehouden.

Aantal formele adviesaanvragen stijgt
Het aantal formele adviesaanvragen dat de RCE in 2018 ontving, laten voor het eerst
sinds 2015 een lichte stijging zien. In totaal waren dit er 403, evenveel als in 2015, maar
33 meer dan in 2017 en 36 meer dan in 2016.

Meeste aanvragen uit Zuid-Holland
De meeste aanvragen in 2018 kwamen uit Zuid-Holland (71). Er waren 4 provincies waar
het aantal adviesaanvragen in 2018 daalde ten opzichte van het 2017: Utrecht (min 6),
Drenthe en Noord-Brabant (min 2) en Flevoland (min 1).

Advies meestal positief
Hoewel er in 2018 in totaal meer adviesaanvragen bij deRCE werden ingediend dan in
het jaar ervoor, kregen minder aanvragen een negatief advies: 47 ten opzichte van 50 in
2017.Het aantal positieve beoordelingen steeg wel: 233 ten opzichte van 210 in 2017.
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Verantwoording:
Geteld zijn de formele aanvragen voor gebouwde rijksmonumenten die bij deRCE
zijn binnengekomen. De aanvragen komen bij de gemeente binnen en die besluit
vervolgens of de aanvraag wel of niet formeel door de RCE moet worden
beoordeeld.
Adviseurs van de RCE hebben naast de formele aanvragen een veelvoud van preadviezen verstrekt die echter niet centraal worden bijgehouden. Het genoemde
getal geeft geen volledig beeld van alle vergunningsplichtige ingrepen. Ook is niet
bekend of de formeel ontvangen aanvragen een volledig beeld geven van de
adviesplichtige aanvragen, aangezien niet bekend is of alle
adviesaanvragen wanneer nodig zijn ingediend bij de RCE.
De formele aanvragen worden geregistreerd in een database welke wordt
beheerd door de RCE. Na ontvangst worden de aanvragen beoordeeld en geeft
de RCE een advies.
De aanvragen in de categorie ‘geen advies’ zijn aanvragen waarvan het plan
onvoldragen was of die niet adviesplichtig bleken. De categorie 'in proces’ behelst
aanvragen die op de peildatum nog in behandeling waren.

