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WABO adviezen - naar categorie
Publicatiedatum: 20 februari 2020
Ongeveer een kwart (24,3%) van de in totaal 403 adviesaanvragen voor gebouwde
rijksmonumenten die in 2018 formeel bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
zijn ingediend, betrof de hoofdcategorie 'Woningen en
woningbouwcomplexen'. 'Herbestemming' (128 maal) en 'Ingrijpend herstel' (127 maal)
werden het vaakst als reden voor de aanvraag genoemd en betroffen met name de
categorieën 'Woningen en woningbouwcomplexen' en 'Boerderijen, molens en bedrijven'.
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Bovenstaande grafieken geven het aantal WABO-adviesaanvragen weer dat door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) formeel in 2018 voor gebouwde
rijksmonumenten is ontvangen, in aantallen per hoofd- en subcategorie, per soort
ingreep en per soort ingreep naar hoofdcategorie.

Categorie 'Woningen en woningbouwcomplexen' vaakst onderwerp
van WABO-aanvraag
De meeste (24,3%) van de 403 WABO-aanvragen in 2018 hadden betrekking op de
categorie 'Woningen en woningbouwcomplexen' (98). 19,9% betrof 'Boerderijen, molens
en bedrijven' (80), 14,6% 'Religieuze gebouwen' (59) en 14,6% 'Kastelen, landhuizen en
parken' (59). Kijkend naar de subcategorieën werden de meeste WABO-aanvragen gedaan
voor 'Woonhuizen' (81), 'Boerderijen' (59) en 'kerk en kerkonderdeel' (47).

'Herbestemming' en 'Ingrijpend herstel' meest voorkomende
ingrepen
Als reden voor het aanvragen van een WABO-advies werden in 2018 wederom 'Ingrijpend
herstel' en 'Herbestemming' het vaakst genoemd, bij respectievelijk 128 en 127 van de
403 aanvragen. De aanvragen betroffen vooral 'Woningen en
woningbouwcomplexen', (32 maal voor herbestemming en 24 maal voor ingrijpend
herstel) en 'Boerderijen, molens en bedrijven' (32 maal voor herbestemming en 26 maal
voor ingrijpend herstel).
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Verantwoording:
Met ingang van 1 oktober 2019 presenteert de Erfgoedmonitor een andere
categorie-indeling van de gebouwde rijksmonumenten. Voorheen werd de
zogenaamde CBS- indeling gehanteerd. Deze is verouderd en wordt al enige tijd
niet meer gehanteerd in het monumentenregister. In plaats van deze indeling
wordt nu gewerkt met de indeling in hoofd- en subcategorieën die door de RCE
wordt gehanteerd.
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.

