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Inleiding 
Tijdens het gesprek over het Toekomstbeeld van het Mouwtje en het Bilderdijkpark kwam een status als rijksmonument ter 
sprake. In het Toekomstbeeld staat op pagina 9 echter dat “het deel met een smalle, iets gebogen, waterloop en trappartijen, 
tussen de Burgemeester ’s Jacoblaan en de Obrechtlaan, is beschermd als gemeentelijk monument”. Op pagina 11 staat de 
aanbeveling om te overwegen de gemeentelijke monumentenstatus uit te breiden. Hierover gaan onderstaande vragen. 
 
Vraag 1 
Kunt u aangeven waarom alleen het op pagina 9 omschreven deel van Het Mouwtje is aangeduid als gemeentelijk monument 
en de andere onderdelen van zowel het Mouwtje als het Bilderdijkpark niet? 
 
Antwoord 
Het is niet meer te achterhalen wat de reden is waarom het parkgebied in 1993 door de voormalige gemeente Bussum 
gedeeltelijk is aangewezen als gemeentelijk monument. Uit de Cultuurhistorische analyse en waardenstelling d.d. januari 
2021, vanaf p. 76, komt naar voren dat aan het hele parkgebied een hoge monumentwaarde kan worden toegekend en niet 
enkel aan het gebied dat op dit moment de gemeentelijke monumentenstatus heeft. 
 
Vraag 2 
Aanbeveling 4 op pagina 11 rept over het uitbreiden van de monumentenstatus naar het hele park. De voordelen van de 
aanwijzing tot een rijksmonument worden in die aanbeveling genoemd, maar die van de uitbreiding tot gemeentelijk 
monument niet. Kunt u aangeven of er voordelen van een gemeentelijke monumentenstatus voor het gehele Mouwtje en het 
Bilderdijkpark zijn, en zo ja welke? 
 
Antwoord 
Het parkgebied ligt in een beschermd dorpsgezicht waarvoor in bestemmingsplangebied Brediuskwartier 
aanlegvoorschriften zijn opgenomen. Deze houden in dat wijzigingen zoals het aanleggen, herprofileren, verleggen en 
verbreden van wegen en paden, vergunningplichtig zijn en dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed in het geval van 
een omgevingsvergunning om een advies wordt gevraagd (advisering over kleinere plannen). Bij een monumentenstatus 
wordt de Commissie uitgebreid met een restauratiearchitect en architectuurhistoricus (advisering over grotere plannen). 
Daarnaast zullen voorgenomen wijzigingen die het normale onderhoud te boven gaan aan aanwezige bouwwerken, zoals 
trappen, bruggen en vaste banken, nader worden getoetst. 
 
Vraag 3 
Op pagina 17 van het Toekomstbeeld staat dat de “aan de gemeentelijke monumentenstatus gekoppelde restauratiesubsidie 
niet […] toereikend [is] voor het parkgebied”. Hoe hoog is de restauratiesubsidie op dit moment? Zou het uitbreiden van de 
status naar zowel het Mouwtje als het Bilderdijkpark de subsidie wel toereikend maken? Over welke bedragen zou het gaan? 
 
Antwoord 
In de Erfgoedverordening Gooise Meren, hoofdstuk 5, is een subsidieregeling opgenomen als tegemoetkoming in de kosten 
voor instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het jaarlijkse beschikbare budget dat door de raad is vastgesteld 
betreft € 8.000,--. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per aanvraag is € 4.750,--, waarmee gemiddeld twee aanvragen 
per jaar kunnen worden gehonoreerd. Het uitbreiden van de monumentenstatus staat los van de hoogte van het beschikbare 
budget.  
 
Vraag 4 
In het gesprek van 13 april is aangegeven dat het Mouwtje en het Bilderdijkpark voorgedragen gaan worden als 
rijksmonument. Zou een uitbreiding van de gemeentelijke monumentenstatus naar beide parken de voordracht tot 
rijksmonument kunnen versnellen dan wel vertragen? Zo ja, hoe dan? 
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Antwoord 
Het aanwijzen van rijksmonumenten is een bevoegdheid van het rijk. Voor aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten gelden er 
strenge richtlijnen. De minister voert een zeer terughoudend aanwijzingsbeleid omdat in Nederland al een volwaardig 
monumentenbestand aanwezig is. Het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten gebeurt daarom alleen nog in speciale 
aanwijzingsprogramma’s. Bij uitzondering start de minister soms een aanwijzingsprocedure naar aanleiding van een 
individueel voorstel. Een voorstel wordt daarvoor eerst getoetst aan het huidige beleid en pas daarna aan de inhoudelijke 
waarderingscriteria. Indien een voorstel wordt overgenomen, zal daarna altijd een formele procedure worden gevolgd.  
Onderzocht kan worden of het parkgebied voor een rijksmonumentale status in aanmerking komt. De gemeente is eigenaar 
van het parkgebied waarmee de gemeentelijke rol zich richt op het indienen van een aanwijzingsvoorstel bij het rijk. De 
Cultuurhistorische analyse en waardenstelling kan als onderbouwing bij het indieningsvoorstel fungeren. Of een 
gemeentelijke monumentenstatus van het hele parkgebied van invloed is op het indieningsvoorstel moet onderzocht worden.  


