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Aanwijzing extra beschermde stadsgezichten als mogelijke toevoeging 
oplossingsrichtingen bouwdynamiek 

Geachte heer Capel, 

U heeft mij op 18 december 2018 een brief gestuurd met het verzoek te onderzoeken of een 
hernieuwde agendering van meer aanwijzingen tot rijksbeschermd stadsgezicht aan de orde kan 
zijn als extra instrument in de thematiek rond de bouwdynamiek. 

Zoals u in uw brief vermeld is deze mogelijke aanwijzing enkele jaren geleden door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een aantal gebieden in Noord, Oost, Zuid en West 
geïnitieerd. Een aantal van deze gebieden is door de gemeente Amsterdam zelf afgewezen.  Aileen  
voor Plan Zuid en het dijklint in Noord is die aanwijzing wel gerealiseerd. Het is mede daarom dat 
ik voorzichtig met uw suggestie wil omgaan en alleen na zorgvuldige voorbereiding opnieuw aan 
de minister wil vragen om sommige gebieden in Amsterdam aan te wijzen als rijksbeschermd 
stadsgezicht. 

In deze brief geef ik u een overzicht van de stappen die daartoe ambtelijk zijn ondernomen en 
welke route er nu voor ons ligt. 

Bij het onderzoeken van de mogelijkheid om de minister van OCW te vragen delen van 
Amsterdam (alsnog) aan te laten wijzen als rijksbeschermd stadsgezicht, in de maatregelen ter 
beteugeling van de bouwdynamiek, is eerst gekeken of de bezwaren die daar in de eerdere 
procedure aan Amsterdamse zijde tegen bestonden inmiddels opgeheven waren. Dat blijkt zo te 
zijn. 

Vervolgens is aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd of zij positief zouden staan 
ten opzichte van een dergelijk verzoek uit Amsterdam. Uit het antwoord bleek dat zij inhoudelijk 
nog steeds achter de aanwijzing staan maar puur formeel geen medewerking kunnen verlenen. Dit 
omdat de procedure tot aanwijzing inmiddels is beëindigd. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Een mogelijkheid is om de minister een brief te sturen met ons verzoek. De Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed zou dan als adviseur van de minister toch positief kunnen reageren. 

In dat geval is het nodig dat Amsterdam achter dit verzoek staat. College en stadsdeelbesturen 

dienen de aanvraag te ondersteunen. Het college omdat de portefeuilles cultuur en wonen 

betrokken zijn. De betrokken stadsdeelbesturen omdat de mogelijk aan te wijzen gebieden in 

Oost, West en Zuid liggen. 

Om te voorkomen dat wij een procedure starten die niet door alle betrokken partijen wordt 

gesteund, willen wij het voorstel voorleggen aan de partijen die daar akkoord dan wel advies in 

moeten geven. Hiermee is inmiddels gestart maar zal vanwege ontwikkelingen op de diverse 

locaties toch nauwkeurig onderzocht moeten op de actuele situatie. 

Indien college, stadsdeelbesturen en gemeenteraad akkoord zijn, kan het verzoek aan de minister 

van OCW worden verzonden. 

Wanneer de minister akkoord gaat met het opnieuw starten van de aanwijzingsprocedure zal de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed conform die procedure, advies vragen aan de Gedeputeerde 

Staten, de Raad voor Cultuur en de gemeenteraad. 

lk zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier. 
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