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Samenvatting en conclusies
De gemeente Dordrecht telt meer dan 1.500 monumenten, waaronder ongeveer 900 rijksmonumenten,
160 gemeentelijke monumenten en enkele honderden beeldbepalende panden. Hiermee is Dordrecht de
achtste monumentenstad van Nederland. Het voornaamste aanspreekpunt voor monumenteigenaren in
Dordrecht is het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente. De sector Stadsontwikkeling,
waaronder dit bureau valt, hecht veel waarde aan de waardering van haar klanten. Daarom heeft zij het
Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder klanten
van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie.
In april 2006 heeft het Sociaal Geografisch Bureau een enquête uitgezet onder
594 klanten van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Onder deze klanten bevond zich een steekproef van 350 monumenteigenaren die in de afgelopen
jaren geen verbouwing aan hun pand hebben gehad, 140 eigenaren mét een verbouwing en 104 projectontwikkelaars, aannemers, architecten, adviesbureaus en
makelaars. In de vragenlijst zijn vragen gesteld over bekendheid met verschillende
diensten, bronnen en procedures en over tevredenheid.
In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Voor
een nadere detaillering en/of nuancering verwijzen wij u naar de hoofdtekst. We
besluiten deze samenvatting met de voornaamste conclusies uit het onderzoek.

Bekendheid en contact Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een verbouwing aan hun
pand hebben gehad is 71% bekend met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Onder eigenaren die geen verbouwing hebben gehad ligt dit aandeel met
60% iets lager. Andere betrokken partijen (86%) zijn juist vaker bekend met het
bureau.
Driekwart van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een verbouwing
aan hun pand hebben gehad heeft wel eens contact gehad met de gemeente
over monumentenzorg. Onder eigenaren zonder verbouwing ligt dit aandeel met
52% wat lager. Van de andere betrokken partijen heeft 71% wel eens contact
gehad.
Contact met de gemeente over monumentenzorg vindt meestal plaats in persoon,
gevolgd door telefonisch en schriftelijk contact. Van e-mail wordt wat minder
vaak gebruik gemaakt.
Over de vriendelijkheid van de medewerkers van Bureau Monumentenzorg en Archeologie bij zowel (huis)bezoeken als telefonisch contact zijn monumenteigenaren en andere betrokken partijen overwegend tevreden. Ook over het antwoord
op e-mails, het antwoord op schriftelijke vragen/verzoeken, de telefonische bereikbaarheid, de deskundigheid van medewerkers en/of de wijze waarop vragen/verzoeken zijn afgehandeld is het grootste deel tevreden. Desondanks is een
kwart van de eigenaren zonder verbouwing (zeer) ontevreden over het antwoord
op hun schrijven (25%) en/of de wijze van afhandeling van hun vraag of verzoek
(27%). Eigenaren mét verbouwing zijn hier minder vaak ontevreden over (6%
resp. 15%). Eén op de vijf (20%) monumenteigenaren (met en zonder verbouwing) is (zeer) ontevreden over de deskundigheid van de persoon die hen te
woord heeft gestaan.
Ongeveer de helft van de monumenteigenaren en andere betrokken partijen is
(zeer) tevreden over de zorgvuldigheid waarmee met vragen/verzoeken wordt
omgegaan, de duidelijkheid, bruikbaarheid en/of beschikbaarheid van informatie
en/of de snelheid waarmee vragen/verzoeken worden afgehandeld. Desondanks
is ongeveer een vijfde deel van de monumenteigenaren zonder verbouwing (zeer)
ontevreden over de duidelijkheid (22%) en/of de beschikbaarheid (19%) van in-
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formatie. Een kwart (27%) van de monumenteigenaren zonder verbouwing is
(zeer) ontevreden over de snelheid waarmee een vraag of verzoek wordt afgehandeld. Ook hierover zijn monumenteigenaren mét verbouwing minder vaak ontevreden.
Projectontwikkelaars, aannemers en architecten zijn zelden ontevreden over hun
contact met de gemeente. In totaal 95% is (zeer) tevreden over de samenwerking.

Informatievoorziening
Met uitzondering van het E-loket zijn projectontwikkelaars, aannemers en architecten beter bekend met gemeentelijke informatiebronnen op het gebied van monumentenzorg dan monumenteigenaren. Vooral onder monumenteigenaren die in
de afgelopen jaren geen verbouwing aan hun pand hebben gehad is de bekendheid gering, variërend van 12% met de folder ‘Monumenten en Archeologie; de
Schatkamer van Dordrecht’ tot 28% met het gemeentelijk E-loket. Maar ook onder monumenteigenaren mét verbouwing is de bekendheid niet erg hoog (van
18% met de nota ‘Dordrecht maakt geschiedenis; Monumentenzorg en Archeologie’ tot 33% met het gemeentelijk E-loket).
Projectontwikkelaars, aannemers en architecten zijn niet alleen vaker bekend met
gemeentelijke informatiebronnen, zij oordelen hier ook positiever over dan monumenteigenaren. Gemiddeld geven zij een 7,2 voor de gemeentelijke informatiebronnen. Onder monumenteigenaren zonder (6,2) en met (6,3) verbouwing ligt
dit rapportcijfer wat lager. Gezien de relatief lage aantallen respondenten dienen
deze uitkomsten als indicatief opgevat te worden.
Buiten gemeentelijke bronnen maken monumenteigenaren en andere betrokken
partijen voor hun informatie op het gebied van monumentenzorg vooral gebruik
van kranten en huis-aan-huis bladen, de website www.monumenten.nl, de Rijksdienst Monumentenzorg en de Vereniging Oud Dordrecht. Eigenaren die in de afgelopen jaren een verbouwing aan hun pand hebben uitgevoerd maken relatief
vaak gebruik van informatie van het Nationaal Restauratiefonds.
Ruim vier op de tien projectontwikkelaars, aannemers en architecten (43%) zijn
goed of enigszins op de hoogte van de veranderingen in het Rijksbeleid met betrekking tot monumenten die binnenkort doorgevoerd zullen worden. Onder monumenteigenaren mét (30%) en monumenteigenaren zonder (15%) verbouwing
ligt dit aandeel duidelijk lager.

Informatiebehoefte
Driekwart van de monumenteigenaren zonder verbouwing heeft behoefte aan
meer informatie op het gebied van monumentenzorg. Het gaat dan vooral om informatie over subsidiemogelijkheden. Onder monumenteigenaren met verbouwing
en andere betrokken partijen bedraagt het aandeel dat behoefte heeft aan meer
informatie bijna tweederde deel. Monumenteigenaren met verbouwing hebben
vooral behoefte aan algemene informatie over monumenten, andere betrokken
partijen over onderhoud en regels en procedures bij verbouwing/ restauratie.
De informatievoorziening kan volgens de monumenteigenaren en andere betrokken partijen vooral nog verbeterd worden via het internet. Hierbij noemen zij zowel een regelmatig aangevulde en gewijzigde website als informatie via e-mail.
Daarnaast worden ook informatie via post, folders en brochures, een meer actieve opstelling van de gemeente en meer specifieke informatie genoemd.
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Informatie over status, restauratie en verbouwing
Voor de meeste monumenteigenaren (62%) was het bij de aankoop van hun
pand al duidelijk dat het een monument betrof. Een vijfde deel (20%) is hier in
een later stadium door de gemeente over geïnformeerd.
Driekwart van de monumenteigenaren (76%) is goed dan wel enigszins bekend
met de procedures die gelden voor restauraties en verbouwingen. Iets meer dan
zeven op de tien monumenteigenaren (72%) zijn goed of enigszins bekend met
subsidiemogelijkheden. Onder eigenaren die in de afgelopen jaren een verbouwing
aan hun pand hebben gehad is de bekendheid met procedures en mogelijkheden zoals verwacht mag worden- wat groter dan onder monumenteigenaren zonder
verbouwing.

Restauratie en verbouwing
Bij iets meer dan de helft van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren
werkzaamheden aan hun pand hebben verricht of laten verrichten, betroffen deze
werkzaamheden een restauratie. In iets meer dan vier op de tien gevallen was er
(tevens) sprake van onderhoud en/of een verbouwing.
Voor iedere wijziging aan een monument dient de eigenaar bij de gemeente een
vergunning aan te vragen. Iets meer dan de helft (54%) van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een monumentenvergunning hebben aangevraagd
was bekend met de doorlooptijd van de aanvraag. In bijna zeven op de tien gevallen (69%) ontving men de monumentenvergunning daadwerkelijk binnen de gestelde termijn. Zes op de tien monumenteigenaren (61%) die een monumentenvergunning hebben aangevraagd zijn tevreden over de aanvraagprocedure. Eén op
de vijf (21%) is hier (zeer) ontevreden over. Deze ontevredenheid is vooral een
gevolg van lange procedures en onduidelijke communicatie.
Bijna vier op de tien monumenteigenaren (39%) die een monumentenvergunning
hebben aangevraagd hebben bij de werkzaamheden aan het in hun bezit zijnde
pand advies gekregen van de gemeente. Iets meer dan de helft van de monumenteigenaren met verbouwing (52%) is tevreden over het advies en de begeleiding van de gemeente bij de werkzaamheden aan hun pand. Eén op de vijf (22%)
is (zeer) ontevreden. De belangrijkste redenen voor ontevredenheid betreffen onjuist en/ of onuitvoerbaar advies en te weinig begeleiding/ controle.

Subsidie
Een derde deel (33%) van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een
verbouwing aan hun pand hebben uitgevoerd is bekend met de informatiemap
van de gemeente over het aanvragen van subsidie en laagrentende leningen voor
de restauratie van een monument. Alle monumenteigenaren die bekend zijn met
de informatiemap zijn van mening dat het informatiemateriaal in de map voldoende duidelijk is. Tweederde deel is (zeer) tevreden over de beschikbare informatie,
een kwart is hier (zeer) ontevreden over. Deze ontevredenheid hangt voornamelijk
samen met de onmogelijkheid van de subsidieregelingen gebruik te kunnen maken.
Bijna vier op de tien (38%) monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een
verbouwing aan hun pand hebben gehad, hebben hiervoor subsidie of een laagrentende lening aangevraagd. In 83% van de gevallen werd deze aanvraag door
de gemeente geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Bijna negen van de tien (88%)
aanvragen voor subsidie of een laagrentende lening zijn binnen de vastgestelde
tijd afgehandeld. Over de aanvraagprocedure was tweederde deel van de aanvragers (zeer) tevreden. Niemand was hier ontevreden over.
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Conclusies en aanbevelingen
De meeste monumenteigenaren zijn bekend met het Bureau Monumentenzorg en
Archeologie van de gemeente en oordelen positief over de dienstverlening van
het bureau. Onder projectontwikkelaars, aannemers en architecten is zelfs 95%
(zeer) tevreden over de samenwerking met de gemeente op het gebied van monumenten en monumentenzorg. Verder zijn monumenteigenaren en andere bij
monumenten betrokken partijen over het geheel genomen redelijk bekend met diverse procedures, wetten en mogelijkheden met betrekking tot monumenten.
Desondanks constateren we toch ook een aantal aandachtspunten, op basis
waarvan we een aantal aanbevelingen formuleren.
Contact Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Over het contact met de gemeente op het gebied van monumentenzorg zijn niet
alle monumenteigenaren even tevreden. De communicatie met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie verloopt volgens een deel van de monumenteigenaren soms moeizaam. Medewerkers zouden slecht bereikbaar zijn, niet terugbellen (hoewel toegezegd) en niet reageren op e-mails en brieven. Ook over de deskundigheid van de medewerkers zijn niet alle monumenteigenaren even tevreden
evenals over de snelheid waarmee een vraag of verzoek wordt afgehandeld.
Eén op de vijf monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een monumentenvergunning voor een verbouwing aan hun pand hebben aangevraagd is (zeer) ontevreden over de aanvraagprocedure. Deze ontevredenheid is vooral een gevolg
van lange procedures en onduidelijke communicatie. Bijna de helft van de monumenteigenaren is niet op de hoogte van de doorlooptijd van een aanvraag.
Het verdient aanbeveling om:
• nog eens kritisch te kijken naar de wijze waarop binnen het Bureau Monumentenzorg en Archeologie met binnenkomende telefoontjes, brieven en emails wordt omgegaan.
• de doorlooptijden van (aanvraag)procedures nog eens goed onder de aandacht
van de monumenteigenaren te brengen. De uitkomsten van het onderzoek
geven aanleiding te veronderstellen dat vooral onbekendheid tot ontevredenheid leidt.
Informatievoorziening
De informatie van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie vinden monumenteigenaren niet altijd even duidelijk en ook over de beschikbaarheid van deze
informatie zijn zij niet allemaal even positief.
Vooral monumenteigenaren die in de afgelopen jaren géén verbouwing aan hun
pand hebben gehad zijn relatief onbekend met gemeentelijke informatiebronnen.
Driekwart van de monumenteigenaren zonder verbouwing en bijna tweederde
deel van de monumenteigenaren met verbouwing en de andere betrokken partijen
heeft behoefte aan meer informatie op het gebied van monumentenzorg. Er bestaat vooral behoefte aan meer informatie via internet (webpagina en digitale
nieuwsbrief), maar ook per post en door middel van de verspreiding van (algemene) folders en brochures. Volgens een aantal monumenteigenaren zou de gemeente zich in het algemeen wat actiever op moeten stellen. Tot slot is er ook
vraag naar meer specifieke informatie.
Slechts een derde deel van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een
verbouwing aan hun pand hebben gehad is bekend met de informatiemap van de
gemeente over het aanvragen van subsidie en laagrentende leningen voor de restauratie van een monument. Uit het onderzoek blijkt echter dat er wel behoefte
bestaat aan informatie hierover.
Een beter afgestemde informatievoorziening is overigens een punt waar het Bureau Monumentenzorg en Archeologie al mee bezig is.
Het verdient aanbeveling om:
• nog eens kritisch te kijken naar de inhoud van het bestaande informatiemateriaal en de beschikbaarheid hiervan.
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te bekijken hoe meer monumenteigenaren en andere bij monumenten betrokken partijen bereikt kunnen worden met gemeentelijke informatiebronnen op
het gebied van monumenten en monumentenzorg.
te inventariseren aan welke informatie monumenteigenaren en andere betrokken partijen behoefte hebben en op welke wijze zij hier het best over geïnformeerd kunnen worden.
te bezien hoe meer bekendheid gegeven kan worden aan de bestaande informatiemap over het aanvragen van subsidie en laagrentende leningen.
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1

Inleiding

In het voorjaar van 2006 heeft het Sociaal Geografisch Bureau een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden in Dordrecht en andere, bij monumenten betrokken partijen, zoals projectontwikkelaars, aannemers en architecten. Dit rapport doet verslag van
de resultaten van het onderzoek.

1.1

Aanleiding en doel

De gemeente Dordrecht telt meer dan 1.500
monumenten, waaronder ongeveer 900 rijksmonumenten, 160 gemeentelijke monumenten en
enkele honderden beeldbepalende panden. Hiermee is Dordrecht de achtste monumentenstad
van Nederland.
Vanzelfsprekend wil de gemeente er zorg voor
dragen dat al deze monumenten ook in de toekomst behouden blijven. Het voortbestaan van
rijksmonumenten is gewaarborgd, doordat het
Rijk er op toe ziet dat er regelmatig restauratie
en onderhoud wordt gepleegd. Eigenaren van
rijksmonumenten kunnen hiervoor subsidie of
een lening aanvragen. Voor gemeentelijke monumenten heeft de gemeente het Gemeentelijk
Restauratiefonds Dordrecht in het leven geroepen.
Het voornaamste aanspreekpunt voor monumenteigenaren in Dordrecht is het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente.
Dit bureau geeft voorlichting aan eigenaren van
monumentale panden, behandelt subsidie- en
vergunningaanvragen en geeft advies bij restauraties van monumenten.
De sector Stadsontwikkeling, waaronder het
Bureau Monumentenzorg en Archeologie valt,
heeft het Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te
voeren onder klanten van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. De sector hecht veel
waarde aan de waardering van haar klanten voor
de diensten en producten van de sector en de
mening van klanten over de wijze waarop de
dienstverlening plaatsvindt.
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de
tevredenheid van klanten over de dienstverlening
van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Daarnaast is de sector ook geïnteresseerd in
de mate waarin haar klanten bekend zijn met
diverse regels, procedures en wetten met betrekking tot (verbouwing van) monumenten.
Onder de klanten van het Bureau Monumentenzorg vallen zowel monumenteigenaren als andere betrokken partijen, zoals architecten, projectontwikkelaars en aannemers.
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1.2

Vraagstelling

De vragen die in het onderzoek beantwoord dienen te worden zijn:
1. In hoeverre zijn monumenteigenaren en andere betrokken partijen¹ bekend met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van
de gemeente?
2. Hebben zij wel eens contact gehad met de
gemeente over monumenten(zorg)? Zo ja,
hoe tevreden waren zij over dit contact?
3. In hoeverre zijn monumenteigenaren en andere betrokken partijen¹ bekend met diverse
(gemeentelijke) informatiebronnen op het gebied van monumenten(zorg)?
4. Hoe oordelen zij over de gemeentelijke informatiebronnen?
5. In hoeverre zijn monumenteigenaren en andere betrokken partijen¹ op de hoogte van
procedures, wetten en mogelijkheden met
betrekking tot (verbouwing van) monumenten?
6. Hoe oordelen monumenteigenaren die een
verbouwing aan hun pand hebben gehad
over de aanvraagprocedure voor een vergunning, het advies van de gemeente en subsidiemogelijkheden?

1.3

Opzet

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we in april 2006 een schriftelijke
enquête uitgezet onder een drietal categorieën
klanten van het Bureau Monumentenzorg en
Archeologie, te weten;
1. monumenteigenaren zonder verbouwing aan
het in hun bezit zijn de pand,
2. monumenteigenaren die in de afgelopen jaren
een verbouwing aan het in hun bezit zijnde
pand hebben uitgevoerd,
3. andere partijen, zoals projectontwikkelaars,
aannemers en architecten.
Ad 1. Monumenteigenaren zonder verbouwing
Monumenteigenaren kunnen zoals gezegd onderverdeeld worden in eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden. Uit het totaalbestand
van eigenaren hebben we een steekproef ge-

11

trokken van 350 monumenteigenaren, onderverdeeld in 200 eigenaren van rijksmonumenten,
75 eigenaren van gemeentelijke monumenten en
75 eigenaren van beeldbepalende panden. Deze
eigenaren hebben we een korte, schriftelijke
vragenlijst toegezonden met vragen over bekendheid met regels, procedures en wetten,
over tevredenheid met de dienstverlening van
het Bureau Monumentenzorg en Archeologie en
over de algemene informatievoorziening op het
gebied van monumenten.
Ad 2. Monumenteigenaren met verbouwing
Naast een steekproef van monumenteigenaren
zonder verbouwing hebben we ook in totaal 140
monumenteigenaren benaderd die in de afgelopen jaren een verbouwing aan het in hun bezit
zijnde monument hebben uitgevoerd, of hiervoor
onlangs een vergunning toegekend hebben gekregen. Deze eigenaren hebben we benaderd
met dezelfde, schriftelijke vragenlijst als bij 1,
aangevuld met vragen over het aanvragen van
een monumentenvergunning, advies en subsidiemogelijkheden.
Ad 3. Projectontwikkelaars, aannemers en architecten
Tot slot hebben we een groep van in totaal 104
bij de gemeente bekende projectontwikkelaars,
aannemers, architecten, adviesbureaus en makelaars benaderd. Ook deze groep heeft een schriftelijke vragenlijst ontvangen met vragen over
contacten met de gemeente en over de algemene informatievoorziening op het gebied van monumenten.
De gehanteerde vragenlijsten vindt u in bijlage 1.
Respons
In totaal hebben we 594 vragenlijsten uitgezet.

Tabel 1.1

Weging
Dordrecht kent veel meer rijksmonumenten dan
gemeentelijke monumenten en beeldbepalende
panden. Om een representatief beeld te kunnen
geven van de mening van monumenteigenaren
in Dordrecht hebben we de resultaten van het
onderzoek herwogen naar type monument:
rijksmonument, gemeentelijke monument of
beeldbepalend pand.

1.4

Leeswijzer

In dit rapport vindt u de resultaten van het KTO
Monumenten. In het volgende hoofdstuk gaan
we allereerst in op bekendheid met de dienstverlening van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie en de tevredenheid van klanten hierover. In hoofdstuk 3 vervolgen we met de bekendheid van klanten met en de tevredenheid
over de informatievoorziening op het gebied van
monumenten en monumentenzorg. Ook kijken
we in dat hoofdstuk naar de wijze waarop eigenaren op de hoogte zijn gebracht van het feit dat
hun pand een monument is en de bekendheid
met informatie over procedures bij verbouwing
en subsidieverstrekking. In hoofdstuk 4 tot slot
kijken we naar de gang van zaken bij verbouwingen. Aan bod komen de aanvraagprocedure
voor een vergunning, advies van de gemeente
en subsidieverstrekking.

Respons

eigenaren zonder verbouwing
waarvan:
Rijksmonumenten
Gemeentelijke monumenten
Beeldbepalende panden
eigenaren met verbouwing
andere partijen
totaal

1

Hiervan hebben we er 181 ingevuld geretourneerd gekregen, een respons van 30%. Tussen
de afzonderlijke categorieën zien we enig verschil in respons. De hoogste respons vinden we
met 47% onder eigenaren van gemeentelijke
monumenten, de laagste met 27% onder andere
betrokken partijen (tabel 1.1).

bruto uitgezet (aantal)
350
200
75
75
140
104
594

netto respons (aantal)
114
57
35
22
39
28
181

respons (%)
33
29
47
29
28
27
30

Projectontwikkelaars, aannemers, architecten, adviesbureaus en makelaars
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2

Contact Bureau Monumentenzorg en Archeologie

Het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente is voor monumenteigenaren en andere
betrokken partijen het belangrijkste aanspreekpunt op het gebied van monumenten en monumentenzorg.
In hoeverre zijn monumenteigenaren en andere partijen bekend met dit bureau? Hebben zij wel eens contact gehad met de gemeente over monumentenzorg? En hoe tevreden zijn zij over dit contact?

2.1

Bekendheid en contact

Van de monumenteigenaren die in de afgelopen
jaren een verbouwing aan hun pand hebben gehad is 71% bekend met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente (figuur
2.1). Onder eigenaren die geen verbouwing
hebben gehad ligt dit aandeel met 60% iets lager. Andere betrokken partijen, zoals aannemers, architecten en projectontwikkelaars
(86%), zijn juist vaker bekend met het Bureau
Monumentenzorg en Archeologie.

Figuur 2.1

Bekend met Bureau Monumentenzorg en
Archeologie (%)
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Figuur 2.2

Contact met gemeente over monumentenzorg (%)

eig. zo nder
verbo uwing

Driekwart (76%) van de monumenteigenaren die
in de afgelopen jaren een verbouwing aan hun
pand hebben gehad heeft wel eens contact gehad met de gemeente over monumentenzorg
(figuur 2.2). Onder eigenaren zonder verbouwing
ligt dit aandeel met 52% wat lager. Van de projectontwikkelaars, aannemers en architecten
heeft 71% wel eens contact gehad met de gemeente over monumenten of monumentenzorg.
De meest gangbare wijze van contact met de
gemeente is in persoon (tabel 2.1). Iets meer
dan de helft (54%) van de monumenteigenaren
met verbouwing heeft over monumentenzorg
wel eens persoonlijk contact gehad met een
medewerker van de gemeente. Onder eigenaren
zonder verbouwing bedraagt dit aandeel bijna
vier op de tien (39%), terwijl van de projectontwikkelaars, aannemers en architecten 68% persoonlijk contact heeft gehad met een medewerker van de gemeente over monumenten. Ook
telefonisch contact komt regelmatig voor. Bijna
de helft van de monumenteigenaren met verbouwing heeft wel eens over monumentenzorg
gebeld met de gemeente. Onder eigenaren zonder verbouwing bedraagt dit aandeel bijna een
derde deel (31%), onder andere betrokken partijen 61%. Een vijfde deel van de monumenteigenaren zonder verbouwing heeft wel eens
schriftelijk contact gehad met de gemeente over
monumentenzorg. Onder monumenteigenaren
met verbouwing en andere betrokken partijen
bedraagt dit aandeel ongeveer 40%. E-mail contact komt met 10% onder monumenteigenaren
en een kleine 20% onder projectontwikkelaars,
aannemers en architecten wat minder vaak
voor.
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Tabel 2.1

eig. met
verbo uwing

Wijze van contact (%)
eig. zonder
eig. met
verbouwing
verbouwing
persoonlijk
39
54
telefonisch
31
46
schriftelijk
20
39
e-mail
9
10
anders
0
3

76

pro jecto ntw.,
etc.

71

0
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2.2

Tevredenheid contact

We hebben de monumenteigenaren en andere
betrokken partijen gevraagd hoe tevreden zij zijn
over diverse aspecten van het contact met de
gemeente op het gebied van monumentenzorg
(tabel 2.2). Over de vriendelijkheid waarmee
men bij een (huis)bezoek en/of telefonisch te
woord wordt gestaan, is het grootste deel van
de ondervraagden (zeer) tevreden. Ook over het
antwoord op e-mails, het antwoord op schriftelijke vragen/verzoeken, de telefonische bereikbaarheid, de deskundigheid van medewerkers
en/of de wijze waarop vragen/verzoeken zijn
afgehandeld is het grootste deel tevreden. Desondanks is een kwart van de eigenaren zonder
verbouwing (zeer) ontevreden over het antwoord op hun schrijven (25%) en/of de wijze
van afhandeling van hun vraag of verzoek
(27%). Eén op de vijf (20%) monumenteigenaren (met en zonder verbouwing) is (zeer) ontevreden over de deskundigheid van de persoon
die hen te woord heeft gestaan.
Ongeveer de helft van de monumenteigenaren
en andere betrokken partijen is (zeer) tevreden
over de zorgvuldigheid waarmee met vragen/verzoeken wordt omgegaan, de duidelijkheid, bruikbaarheid en/of beschikbaarheid van
informatie en/of de snelheid waarmee vragen/verzoeken worden afgehandeld. Desondanks is ongeveer een vijfde deel van de monu-

menteigenaren zonder verbouwing (zeer) ontevreden over de duidelijkheid (22%) en/of de beschikbaarheid (19%) van informatie. Een kwart
(27%) van de monumenteigenaren zonder verbouwing is (zeer) ontevreden over de snelheid
waarmee een vraag of verzoek wordt afgehandeld.
De meeste opmerkingen die de monumenteigenaren maken met betrekking tot hun ontevredenheid betreffen de communicatie met de gemeente. Deze verloopt soms moeizaam. Medewerkers zijn niet bereikbaar, bellen niet terug,
reageren niet op e-mails, etc. (10x genoemd).
Ook over het ondeskundig handelen van medewerkers worden opmerkingen gemaakt (9x). Dit
heeft soms tot vervelende situaties geleid, tot
vertragingen en zelfs tot het mislopen van subsidie. Een tweetal monumenteigenaren tot slot,
is vooral ontevreden over de onbruikbaarheid
van het advies dat zij van de gemeente hebben
gekregen. Andere betrokken partijen, zoals projectontwikkelaars, zijn vrijwel nooit ontevreden
over hun contact met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie.
Projectontwikkelaars, aannemers en architecten
hebben we ook gevraagd naar hun tevredenheid
over de samenwerking met de gemeente. In
totaal 95% geeft aan hier (zeer) tevreden over te
zijn.

Tabel 2.2

Tevredenheid aspecten contact Bureau Monumentenzorg en Archeologie (% (zeer) (on)tevreden)
eig. zonder
eig. met
projectontw
verbouwing
verbouwing
etc.
(zeer)
(zeer)
(zeer)
(zeer)
(zeer)
(zeer)
tevr.
ontevr.
tevr.
ontevr.
tevr. ontevr.
vriendelijkheid waarmee bij (huis)bezoek te woord
76
8
87
4
94
0
gestaan
vriendelijkheid waarmee telefonisch te woord gestaan
75
2
76
0
95
0
antwoord op uw e-mail
70
10
50
17
100
0
antwoord op uw schrijven
65
25
69
6
82
0
telefonische bereikbaarheid
58
16
67
5
90
5
deskundigheid persoon die u te woord heeft gestaan
54
20
56
20
74
0
wijze van afhandeling van uw vraag of verzoek
54
27
67
15
63
0
zorgvuldigheid waarmee met uw vraag of verzoek is
omgegaan
40
16
63
8
74
0
duidelijkheid van informatie
54
22
50
9
68
5
bruikbaarheid van informatie
54
16
61
9
53
5
beschikbaarheid van informatie
47
19
48
17
68
5
snelheid waarmee uw vraag of verzoek is afgehandeld
43
27
48
15
47
5
samenwerking
95
0
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Informatievoorziening

Informatie over monumenten en monumentenzorg kan via verschillende kanalen verkregen worden.
Een deel van deze informatiekanalen wordt aangeboden door de gemeente Dordrecht. Ook kan men
gebruik maken van meer algemene bronnen zoals kranten, de provincie en diverse verenigingen. In
hoeverre zijn monumenteigenaren en andere betrokken partijen bekend met diverse informatiebronnen? Hoe oordelen zij hierover? En aan wat voor soort informatie bestaat nog behoefte? In dit hoofdstuk kijken we ook naar de wijze waarop eigenaren op de hoogte zijn gebracht van het feit dat hun
pand een monument is en de bekendheid met informatie over procedures bij verbouwingen en subsidieverstrekkingen. We besluiten met de overige opmerkingen en suggesties van monumenteigenaren
en andere partijen ten aanzien van het door de gemeente gevoerde monumentenbeleid.

3.1 Informatiebronnen
Projectontwikkelaars, aannemers en architecten zijn beter bekend met de diverse gemeentelijke informatiebronnen dan monumenteigenaren (tabel 3.1). Dit geldt voor alle bronnen,
met uitzondering van het E-loket. De bekendheid met gemeentelijke informatiebronnen
varieert onder projectontwikkelaars van 25%
met het E-loket tot 57% met de webpagina
www.dordrecht.nl/monumentenzorg. Vooral
monumenteigenaren die recentelijk géén verbouwing aan hun pand hebben gehad zijn relatief onbekend met gemeentelijke informatiebronnen. Ongeveer een kwart van hen kent
het gemeentelijk E-loket (28%) en/of het cultuurhistorisch magazine ‘Diep’ (23%). Met de
overige gemeentelijke informatiebronnen zijn
zij minder bekend. Onder monumenteigenaren
die recentelijk een verbouwing aan hun pand
hebben gehad varieert de bekendheid met

Tabel 3.1

gemeentelijke informatiebronnen van 18%
met de nota ‘Dordrecht maakt geschiedenis;
Monumentenzorg en Archeologie’ tot 33%
met het E-loket.
Projectontwikkelaars, aannemers en architecten zijn niet alleen vaker bekend met de gemeentelijke informatiebronnen, zij oordelen
hier ook positiever over dan monumenteigenaren (tabel 3.2). Gemiddeld geven zij iets meer
dan een 7 voor de diverse informatiebronnen.
Monumenteigenaren (met en zonder verbouwing) geven gemiddeld net iets meer dan een
6. Het minst positief zijn zij over de nota
‘Dordrecht maakt geschiedenis; Monumentenzorg en Archeologie’ (5,9 resp. 5,4). Gezien
de relatief kleine aantallen respondenten die
een rapportcijfer hebben gegeven, dienen deze
cijfers als indicatief opgevat te worden.

Bekendheid gemeentelijke informatiebronnen (%)

webpagina www.dordrecht.nl/monumentenzorg
gemeentelijk E-loket
cultuurhistorisch magazine ‘Diep’
folder ‘Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht’
folder ‘Monumenten en Archeologie; de Schatkamer van Dordrecht
nota ‘Dordrecht maakt geschiedenis; Monumentenzorg & Archeologie’

Tabel 3.2

eig. zonder
verbouwing
14
28
23
14
12
13

eig. met
verbouwing
26
33
26
28
28
18

projectontw
etc.
57
25
39
54
50
32

Rapportcijfer gemeentelijke informatiebronnen

webpagina www.dordrecht.nl/monumentenzorg
gemeentelijk E-loket
cultuurhistorisch magazine ‘Diep’
folder ‘Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht’
folder ‘Monumenten en Archeologie; de Schatkamer van Dordrecht
nota ‘Dordrecht maakt geschiedenis; Monumentenzorg & Archeologie’
gemiddeld
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eig. zonder
verbouwing
6,4
6,5
6,2
6,2
5,9
5,9
6,2

eig. met
verbouwing
6,7
6,3
6,6
6,3
6,6
5,4
6,3

projectontw
etc.
7,1
7,3
7,3
7,2
7,1
7,1
7,2
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Tabel 3.3

Andere informatiebronnen (% gebruik)
eig. zonder verbouwing
krant/ huis-aan-huis blad
40
www.monumenten.nl
22
Rijksdienst Monumentenzorg
20
Vereniging Oud Dordrecht
23
Nationaal Restauratiefonds
8
Monumentenwacht
18
Bond Heemschut
11
provincie
3
Historische Vereniging
2

Wat betreft meer algemene informatiebronnen
op het gebied van monumenten en monumentenzorg maken monumenteigenaren en andere
betrokken partijen vooral gebruik van kranten
en huis-aan-huis bladen, gevolgd door de
website www.monumenten.nl, de Rijksdienst
Monumenten en de Vereniging Oud Dordrecht
(tabel 3.3). Eigenaren die in de afgelopen jaren
een verbouwing aan hun pand hebben uitgevoerd maken relatief vaak gebruik van informatie van het Nationaal Restauratiefonds
(31%). Slechts een enkeling maakt gebruik
van informatie van de provincie en/of de Historische Vereniging. Andere bronnen die men
noemt zijn vaktechnische boeken en tijdschriften, bouwhistorische boeken, het blad ‘Monumenten’, en de werkgroep ‘Het nieuwe
Werck’.
Ruim vier op de tien projectontwikkelaars,
aannemers en architecten (43%) zijn goed of
enigszins op de hoogte van de veranderingen
in het Rijksbeleid met betrekking tot monumenten die binnenkort doorgevoerd zullen
worden (figuur 3.1). Onder monumenteigenaren mét (30%) en monumenteigenaren zonder
verbouwing (15%) ligt dit aandeel duidelijk
lager.

Figuur 3.1

Op hoogte van veranderingen Rijksbeleid
m.b.t. monumenten (% goed of enigszins mee bekend)

eig. zo nder
verbo uwing

15

eig. met
verbo uwing

projectontw etc.
36
43
39
25
18
14
18
7
4

Driekwart van de monumenteigenaren zonder
verbouwing heeft behoefte aan meer informatie op het gebied van monumentenzorg (figuur
3.2). Ook onder monumenteigenaren die recentelijk een verbouwing aan hun pand hebben uitgevoerd (62%) en andere betrokken
partijen (64%) is dit aandeel aanzienlijk.

Figuur 3.2

Behoefte aan meer info (%)

eig. zo nder
verbo uwing

75

eig. met
verbo uwing

62

pro jecto ntw.,
etc.

64
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20

40

%

60

80

100

Projectontwikkelaars, aannemers en architecten hebben vooral behoefte aan meer informatie op het gebied van onderhoud van monumenten en regels en procedures bij verbouwing en/of restauratie van monumenten
(75%) (tabel 3.4). Onder monumenteigenaren
zonder verbouwing bestaat vooral behoefte
aan meer informatie over subsidiemogelijkheden en laagrentende leningen (72%). Monumenteigenaren die in de afgelopen jaren een
verbouwing aan hun pand hebben uitgevoerd
tot slot, hebben met name behoefte aan meer
algemene informatie over monumenten in
Dordrecht (74%).

30

pro jecto ntw.,
etc.

43

0

16

eig. met verbouwing
49
26
26
13
31
10
3
3
0
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Tabel 3.4

Behoefte aan meer info over…(%)

onderhoud monumenten
regels en procedures bij verbouwing en/of restauratie monumenten
subsidiemogelijkheden/ laagrentende leningen
algemene informatie monumenten in Dordrecht
anders

We hebben de monumenteigenaren gevraagd
hoe de informatievoorziening op het gebied
van monumenten en monumentenzorg in de
toekomst nog verder verbeterd zou kunnen
worden. Zij blijken vooral heil te zien in meer
en betere informatie via het internet (10x genoemd). Hierbij noemen zij zowel een regelmatig aangevulde en gewijzigde website, als informatie via e-mail, bijvoorbeeld in de vorm
van een digitale nieuwsbrief. Ook het per post
meer frequent op de hoogte houden van eigenaren over ontwikkelingen op het gebied van
monumenten wordt meerdere malen genoemd
(9x). Andere monumenteigenaren zouden
graag meer (algemene) folders en brochures
ontvangen (7x genoemd), of zijn van mening
dat de gemeente zich in het algemeen wat
actiever zou moeten opstellen naar monumenteigenaren toe (5x genoemd). Volgens
een drietal monumenteigenaren tot slot zou de
informatievoorziening verbeterd kunnen worden door de informatie wat specifieker te maken.

3.2 Informatie over status,
restauratie en verbouwing
Voor de meeste monumenteigenaren was het
bij de aankoop van hun pand al duidelijk dat
het een monument betrof (62%) (figuur 3.4).
Eén op de vijf monumenteigenaren is hier in
een later stadium door de gemeente over geïnformeerd, terwijl 4% zelf de status van monument voor het betreffende pand heeft aangevraagd. De overige monumenteigenaren zijn
op de hoogte gebracht door het Rijk of door
vorige bewoners, of zijn zelf op onderzoek
gegaan.
Driekwart van de monumenteigenaren is goed
dan wel enigszins bekend met de procedures
die gelden voor restauraties en verbouwingen
(figuur 3.5). Eigenaren die in de afgelopen
jaren een verbouwing aan hun pand hebben
gehad zijn hier - zoals verwacht mag worden
– wat beter mee bekend dan eigenaren zonder
verbouwing (94% vs. 71%).
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eig. zonder
verbouwing
68
56
72
57
3

Figuur 3.4

eig. met
verbouwing
52
57
52
74
4

projectontw.
etc.
75
75
50
56
0
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Figuur 3.5

Bekendheid
procedures
tie/verbouwing (%)

eig. met
verbouwing

36

eig. zonder
verbouwing

56

26

totaal

45

29

0%

restaura-

8

29

47

20%

40%

60%

24

80%

100%

goed bekend
enigszins bekend
niet bekend

Iets meer dan zeven op de tien monumenteigenaren (72%) zijn goed of enigszins bekend met
de mogelijkheid bij de gemeente een subsidie of
laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument of beeldbepalend
pand (figuur 3.6). Ook deze bekendheid is wat
groter onder monumenteigenaren die recentelijk
een verbouwing hebben gehad, dan onder monumenteigenaren zonder verbouwing.
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Figuur 3.6

door de gemeente gevoerde monumentenbeleid.
De volgende aandachtspunten worden meerdere
malen genoemd:

Bekendheid subsidiemogelijkheden (%)

eig. met
verbo uwing

26

eig. zo nder
verbo uwing

26

to taal

27

0%

18

56

32

43

40%

•

28

45

20%

•

60%

80%

100%

go ed bekend
enigszins bekend
niet bekend

•
•
•

3.3

Opmerkingen en suggesties

We hebben de monumenteigenaren en andere
betrokken partijen gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben, ten aanzien van het

18

•

De gemeente zou zich meer (pro-) actief
moeten opstellen t.a.v. monumenten en monumentenzorg (14x genoemd),
De gemeente zou meer open moeten communiceren met monumenteigenaren en andere betrokken partijen, beter samen moeten
werken en meer informatie moeten verstrekken (9x genoemd),
De subsidiemogelijkheden zouden verruimd
moeten worden (3x genoemd),
De deskundigheid van ambtenaren laat te
wensen over (3x genoemd),
Projecten zouden beter op elkaar afgestemd
moeten worden (ook kijken naar de omgeving) (2x genoemd),
Opheffen dan wel wijzigen van de welstandscommissie (2x genoemd).
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Restauratie en verbouwing

Voor iedere verandering aan een monument dient de eigenaar bij de gemeente een vergunning aan te vragen. De gemeente geeft ook advies bij restauraties en verbouwingen. In dit hoofdstuk kijken we naar de
gang van zaken bij verbouwingen. Hoe tevreden zijn monumenteigenaren over de aanvraagprocedure voor
een vergunning? Hebben zij advies gekregen van de gemeente en waren zij hier tevreden over? Ook subsidieverstrekking komt aan bod. Zijn monumenteigenaren op de hoogte van de mogelijkheden wat betreft
subsidies? Hebben zij subsidie aangevraagd en hoe tevreden zijn zij over de aanvraagprocedure?

4.1

Aanvraag monumentenvergunning en advies

Figuur 4.2

Bij iets meer dan de helft van de monumenteigenaren die in de afgelopen jaren werkzaamheden aan hun pand hebben verricht of laten verrichten betroffen deze werkzaamheden een restauratie (figuur 4.1). In iets meer dan vier op de
tien gevallen was er (tevens) sprake van onderhoud en/of een verbouwing.

Figuur 4.1
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Zes op de tien monumenteigenaren die een monumentenvergunning hebben aangevraagd zijn
tevreden over de aanvraagprocedure (61%). Eén
op de vijf (21%) is hier (zeer) ontevreden over.
Deze ontevredenheid is vooral een gevolg van
lange procedures en onduidelijke communicatie.
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Bij de aanvraag van een monumentenvergunning
geldt voor Rijksmonumenten een maximale doorlooptijd van zes maanden (met een maximale
verlenging van drie maanden), en voor gemeentelijke monumenten een maximale doorlooptijd
van twaalf weken (met een maximale verlenging
van acht weken). Iets meer dan de helft (54%)
van de monumenteigenaren die in de afgelopen
jaren een monumentenvergunning hebben aangevraagd waren bekend met de doorlooptijd
(figuur 4.2). In bijna zeven op de tien gevallen
(69%) ontving men de monumentenvergunning
daadwerkelijk binnen de gestelde termijn.
Bijna vier op de tien monumenteigenaren (39%)
die een monumentenvergunning hebben aangevraagd hebben bij de werkzaamheden aan het in
hun bezit zijnde pand advies gekregen van de
gemeente.
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Iets meer dan de helft van de monumenteigenaren met verbouwing (52%) is tevreden over het
advies en de begeleiding van de gemeente bij de
werkzaamheden aan hun pand. Ook hierover is
één op de vijf (22%) (zeer) ontevreden. De belangrijkste redenen voor ontevredenheid betreffen onjuist en/ of onuitvoerbaar advies en te
weinig begeleiding/ controle. Gezien het geringe
aantal respondenten dienen deze uitkomsten als
indicatief opgevat te worden.

4.2

Subsidie

Een derde deel van de monumenteigenaren die
in de afgelopen jaren een verbouwing aan hun
pand hebben uitgevoerd is bekend met de informatiemap van de gemeente over het aanvragen van subsidie en laagrentende leningen voor
de restauratie van een monument. Alle monumenteigenaren die bekend zijn met de informatiemap zijn van mening dat het informatiemateriaal in de map voldoende duidelijk is. Tweederde
deel is (zeer) tevreden over de beschikbare informatie, een kwart is hier (zeer) ontevreden
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over. Deze ontevredenheid hangt voornamelijk
samen met het onvermogen van de subsidieregelingen gebruik te kunnen maken. Gezien het
geringe aantal respondenten dienen ook deze
uitkomsten als indicatief opgevat te worden.

Figuur 4.4

Informatie over aanvragen
laagrentende lening (%)

subsidie/

de gemeente geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.
Bijna negen van de tien (88%) aanvragen voor
subsidie of een laagrentende lening zijn binnen
de vastgestelde tijd afgehandeld. Over de aanvraagprocedure was tweederde deel van de
aanvragers (zeer) tevreden. Niemand was hier
ontevreden over. Wegens het geringe aantal
respondenten dienen ook deze uitkomsten opgevat te worden als indicatief.

Figuur 4.5
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Bijna vier op de tien (38%) monumenteigenaren
die in de afgelopen jaren een verbouwing aan
hun pand hebben gehad, hebben hiervoor subsidie of een laagrentende lening aangevraagd. In
83% van de gevallen werd deze aanvraag door
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Bijlage 1 KTO MONUMENTEN
Vragenlijst monumenteigenaren zonder (A t/m D) en met (totaal) verbouwing
april 2006

resp.nr.

Sociaal Geografisch Bureau van de gemeente Dordrecht
Vult u de vragenlijst s.v.p. in met een zwarte of blauwe pen. Het is belangrijk dat u bij het aankruisen van
uw antwoord, het geven van een rapportcijfer, of het invullen van een tekst binnen het hokje of het tekstblok blijft.
Dus zo
X en NIET zo X

A. Status monument
1.

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, een Rijksmonument of een beeldbepalend pand?

□ gemeentelijk monument
□ Rijksmonument
□ beeldbepalend pand
□ weet niet
2.

Hoe weet u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand is?

□ was duidelijk bij de aankoop
□ zelf status van monument aangevraagd
□ over geïnformeerd door de gemeente
□ anders, nl.

B. Restauratie en verbouwing
3.

Bent u bekend met de procedures bij een restauratie of verbouwing van een Rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand?

□ ja, goed mee bekend
□ enigszins mee bekend
□ nee, niet mee bekend
4.

Bent u bekend met de mogelijkheid bij de gemeente een subsidie of laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van uw monument of beeldbepalende pand?

□ ja, goed mee bekend
□ enigszins mee bekend
□ nee, niet mee bekend
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C. Bureau Monumentenzorg en Archeologie
5.

Kent u het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente?

□ ja
□ nee
6.

Hebt u wel eens contact gehad met de gemeente over monumentenzorg?

□ ja
□ nee
7.

-->

ga door met vraag 9

Betrof dit schriftelijk, e-mail, telefonisch of persoonlijk contact? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ schriftelijk contact
□ e-mail contact
□ telefonisch contact
□ persoonlijk contact
□ anders, nl
8a.

Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van uw contact met het Bureau Monumentenzorg
en Archeologie?
zeer
tevreden neutraal ontezeer
weet niet/
tevreden
vreden onten.v.t.
vreden
a. antwoord op uw schrijven
b. antwoord op uw e-mail
c. telefonische bereikbaarheid
d. vriendelijkheid waarmee u
telefonisch te woord bent gestaan
e. vriendelijkheid waarmee u bij uw
bezoek aan het bureau of bij u
thuis te woord bent gestaan
f. deskundigheid van de persoon die
u te woord heeft gestaan
g. beschikbaarheid van informatie
h. duidelijkheid van informatie
i.

bruikbaarheid van informatie

j.

wijze van afhandeling van uw
vraag of verzoek

k. snelheid waarmee uw vraag of
verzoek is afgehandeld
l.

zorgvuldigheid waarmee met uw
vraag of verzoek is omgegaan
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□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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8b.

Indien u over één of meerdere van bovenstaande aspecten (zeer) ontevreden bent, kunt u dit dan
toelichten? (Vermeldt u a.u.b. eerst de letters van de aspecten waar uw commentaar betrekking op
heeft.)

D. Informatievoorziening
9.

Kunt u een rapportcijfer (1 t/m10) geven voor de volgende informatiebronnen?
(Indien u met bepaalde bronnen niet bekend bent, kunt u deze bronnen overslaan.)
a. de folder ‘Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht’
b. de folder ‘Monumenten en Archeologie; de Schatkamer van Dordrecht’
c. de nota ‘Dordrecht maakt geschiedenis; Monumentenzorg en Archeologie’
d. de webpagina www.dordrecht.nl/monumentenzorg
e. gemeentelijk E-loket
f. cultuurhistorisch magazine ‘Diep’

10.

Van welke andere bronnen maakt u gebruik voor informatie op het gebied van monumenten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□ krant/ huis-aan-huis blad
□ Monumentenwacht
□ provincie
□ www.monumenten.nl
□ Nationaal Restauratiefonds

11.

□
□
□
□
□

Rijksdienst Monumentenzorg
Vereniging Oud Dordrecht
Bond Heemschut
Historische Vereniging
anders, nl.

Bent u op de hoogte van de veranderingen in het Rijksbeleid met betrekking tot monumenten die
binnenkort doorgevoerd zullen worden?

□ ja, goed mee bekend
□ enigszins mee bekend
□ nee, niet mee bekend
12a.

Hebt u behoefte aan meer informatie op het gebied van monumentenzorg?

□ ja
□ nee
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-->

ga door met vraag 13
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12b.

Over welke onderwerpen zou u meer geïnformeerd willen worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ onderhoud monumenten
□ regels en procedures bij verbouwing/restauratie monumenten
□ subsidiemogelijkheden / laagrentende leningen
□ algemene informatie monumenten in Dordrecht
□ anders, nl.

12c.

Hoe zou de informatievoorziening volgens u in de toekomst verbeterd kunnen worden?

13.

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties voor de gemeente ten aanzien van het door haar
gevoerde monumentenbeleid?

E. Aanvraag monumentenvergunning en advies
In de afgelopen jaren hebt u een verbouwing van uw monument doorgemaakt, of u bent momenteel bezig
met (de voorbereiding van) een verbouwing. De volgende vragen hebben hier betrekking op.
14.

Wat voor soort werkzaamheden zijn/ worden er uitgevoerd aan het in uw bezit zijnde monument?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□ restauratie
□ verbouwing
□ onderhoud
□ anders, nl.
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Voor iedere verandering aan een monument dient u, als eigenaar van het monument, bij de gemeente een
vergunning aan te vragen. Hierbij geldt voor Rijksmonumenten een maximale doorlooptijd van 6 maanden
(3 maanden verlenging mogelijk) en voor gemeentelijke monumenten een maximale doorlooptijd van 12
weken (8 weken verlenging mogelijk).
15.

Was u bij uw aanvraag van een vergunning voor bovenstaande werkzaamheden op de hoogte van
deze doorlooptijd?

□ ja
□ nee
16.

Heeft u de vergunning binnen de vastgestelde tijd ontvangen?

□ ja
□ nee
□ nog in afwachting
□ weet niet meer
17.

--> ga door met vraag 18
--> Einde

vragenlijst, hartelijk dank voor uw medewerking!

--> ga door met vraag 18

Hoe lang duurde het voor u de door u aangevraagde vergunning ontving?
weken

18a.

Hoe tevreden bent u over het verloop van de aanvraagprocedure voor een vergunning?

□ zeer tevreden
□ tevreden
□ niet tevreden, niet ontevreden
□ ontevreden
□ zeer ontevreden
□ weet niet, geen mening
18b.

Indien (zeer) ontevreden, kunt u dit toelichten?

19.

Hebt u bij de werkzaamheden aan het in uw bezit zijnde pand advies gekregen van de gemeente?

□ ja
□ nee
□ weet niet
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20a.

Hoe tevreden bent u over het geheel genomen over het advies en de begeleiding van de gemeente
bij de werkzaamheden aan het in uw bezit zijnde monument?

□ zeer tevreden
□ tevreden
□ niet tevreden, niet ontevreden
□ ontevreden
□ zeer ontevreden
□ weet niet, geen mening
20b.

Indien (zeer) ontevreden, kunt u dit toelichten?

F. Subsidie / laagrentende lening
21.

Bent u bekend met de informatiemap over het aanvragen van subsidie en laagrentende leningen
voor de restauratie van een monument?

□ ja
□ nee
22.

->

Ga door met vraag 23

Bent u van mening dat het informatiemateriaal in de map voldoende duidelijk is?

□ ja, voldoende duidelijk
□ nee, onvoldoende duidelijk
□ weet niet/ geen mening
23a.

Hoe tevreden bent u over de informatie over subsidiemogelijkheden en mogelijkheden voor het
aanvragen van laagrentende leningen voor de restauratie van een monument?

□ zeer tevreden
□ tevreden
□ niet tevreden, niet ontevreden
□ ontevreden
□ zeer ontevreden
□ weet niet, geen mening
23b.

28

Indien (zeer) ontevreden, kunt u dit toelichten?
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24.

Hebt u subsidie of een laagrentende lening aangevraagd voor de werkzaamheden aan het in uw
bezit zijnde monument?

□ ja
□ nee
25.

-->

Einde vragenlijst, hartelijk dank voor uw medewerking!

Is uw aanvraag voor subsidie of een laagrentende lening door de gemeente gehonoreerd?

□ ja, in zijn geheel -->
□ gedeeltelijk
□ nee
26.

ga door met vraag 27

Was het u voldoende duidelijk waarom uw aanvraag voor subsidie of een laagrentende
niet of slechts gedeeltelijk gehonoreerd is?

lening

□ ja, voldoende duidelijk
□ nee, onvoldoende duidelijk
□ weet niet/ geen mening
Voor de aanvraag van een laagrentende lening of subsidie voor een gemeentelijk monument hanteert de
gemeente een doorlooptijd van 2 tot 3 maanden.
27.

Is uw aanvraag voor een laagrentende lening of subsidie binnen de vastgestelde tijd afgehandeld?
(Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument.)

□ ja
□ nee
□ weet niet
28a.

Hoe tevreden bent u over het geheel genomen over de aanvraagprocedure voor een subsidie of
laagrentende lening bij de gemeente? (NB: deze vraag betreft de aanvraagprocedure niet de uitkomst van uw aanvraag!)

□ zeer tevreden
□ tevreden
□ niet tevreden, niet ontevreden
□ ontevreden
□ zeer ontevreden
□ weet niet, geen mening
28b.

Indien (zeer) ontevreden, kunt u dit toelichten?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

KTO Monumenten
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Bijlage 2 KTO MONUMENTEN
Vragenlijst projectontwikkelaars, aannemers en architecten
april 2006

resp.nr.

Sociaal Geografisch Bureau van de gemeente Dordrecht
Vult u de vragenlijst s.v.p. in met een zwarte of blauwe pen. Het is belangrijk dat u bij het aankruisen van
uw antwoord, het geven van een rapportcijfer, of het invullen van een tekst binnen het hokje of het tekstblok blijft.
Dus zo
X en NIET zo X

A. Werkzaamheden
1.

Bij wat voor soort werkzaamheden aan monumenten bent u in het afgelopen jaar betrokken geweest? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ restauratie
□ verbouwing
□ onderhoud
□ anders, nl.

B. Bureau Monumentenzorg en Archeologie
2.

Kent u het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente?

□ ja
□ nee
3.

Hebt u wel eens contact gehad met de gemeente/het Bureau Monumentenzorg over monumenten?

□ ja
□ nee
4.

-->

ga door met vraag 6

Betrof dit schriftelijk, e-mail, telefonisch of persoonlijk contact? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ schriftelijk contact
□ e-mail contact
□ telefonisch contact
□ persoonlijk contact
□ anders, nl
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5a.

Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van uw contact over monumentenzorg met de
gemeente / het Bureau Monumentenzorg en Archeologie?
zeer
tevreden
neutraal
ontezeer weet niet/
tevreden
vreden onte- n.v.t.
vreden
a. antwoord op uw schrijven
b. antwoord op uw e-mail
c. telefonische bereikbaarheid
d. vriendelijkheid waarmee u telefonisch
te woord bent gestaan
e. vriendelijkheid waarmee u bij uw
bezoek aan het bureau of bij u thuis
te woord bent gestaan
f. deskundigheid van de persoon die u
te woord heeft gestaan
g. beschikbaarheid van informatie
h. duidelijkheid van informatie
i.
j.

bruikbaarheid van informatie
wijze van afhandeling van uw vraag
of verzoek

k. snelheid waarmee uw vraag of
verzoek is afgehandeld
l.

zorgvuldigheid waarmee met uw
vraag of verzoek is omgegaan

m. samenwerking
5b.

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Indien u over één of meerdere van bovenstaande aspecten (zeer) ontevreden bent, kunt u dit dan
toelichten? (Vermeldt u a.u.b. eerst de letters van de aspecten waar uw commentaar betrekking op
heeft.)

C. Informatievoorziening
6.

Kunt u een rapportcijfer (1 t/m10) geven voor de volgende informatiebronnen?
(Indien u met bepaalde bronnen niet bekend bent, kunt u deze bronnen overslaan.)
a. de folder ‘Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht’
b. de folder ‘Monumenten en Archeologie; de Schatkamer van Dordrecht’
c. de nota ‘Dordrecht maakt geschiedenis; Monumentenzorg en Archeologie’
d. de webpagina www.dordrecht.nl/monumentenzorg
e. gemeentelijk E-loket
f. cultuurhistorisch magazine ‘Diep’
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7.

Van welke andere bronnen maakt u gebruik voor informatie op het gebied van monumenten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□ krant/ huis-aan-huis blad
□ Monumentenwacht
□ provincie
□ www.monumenten.nl
□ Nationaal Restauratiefonds

8.

□
□
□
□
□

Rijksdienst Monumentenzorg
vereniging Oud Dordrecht
bond Heemschut
Historische vereniging
anders, nl.

Bent u op de hoogte van de veranderingen in het Rijksbeleid met betrekking tot monumenten die
binnenkort doorgevoerd zullen worden?

□ ja, goed mee bekend
□ enigszins mee bekend
□ nee, niet mee bekend
9a.

Hebt u behoefte aan meer informatie op het gebied van monumentenzorg?

□ ja
□ nee
9b.

-->

ga door met vraag 10

Over welke onderwerpen zou u meer geïnformeerd willen worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ onderhoud monumenten
□ regels en procedures bij verbouwing/restauratie monumenten
□ subsidiemogelijkheden / laagrentende leningen
□ algemene informatie monumenten in Dordrecht
□ anders, nl.

10.
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Hoe zou de informatievoorziening volgens u in de toekomst verbeterd kunnen worden?
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11.

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties voor de gemeente ten aanzien van het door haar
gevoerde monumentenbeleid?

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Publicaties van het Sociaal Geografisch Bureau
Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsbeleving op school 2004
Evaluatie Stadswachten in de wijken
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2005
Leefbaarheid en Veiligheid in Sliedrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam
Leefbaarheid en veiligheid Zwijndrecht 2005

2004
2005
2005
2005
2005
2006

Verkeer en vervoer
Parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan
Evaluatie Wijkverkeersplannen

2003
2005

Sociaal-economisch beleid
Monitor werk 2002
2003
Horecabezoek en beoordeling van de Dordtse horeca
door de Dordtse bevolking anno 2004
2004
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
2004
Evaluatie vrijdagmiddagmarkt
2005
Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het
aanbod in de sector dagelijkse artikelen
2005
Monitor Binnenstad Dordrecht 2004
2005
Passantenenquête Kernwinkelgebied 2004
2005
Onderwijs
Integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht
2002-2018
ROC’s Albeda College en Da Vinci College in
de Hoeksche Waard
Behoefte onderzoek kinderopvang Dordrecht
Kiezen voor beroepsonderwijs
Monitor Lokaal Onderwijs Dordrecht 2004/2005
Vrije tijd, cultuur, sport en recreatie
Boekenmarkt Dordrecht 2002
Kerstmarkt Dordrecht 2001
Publieksonderzoek Wantijpop/Rainbowpark 2002
Onderzoek Openbare Bibliotheek Dordrecht
Publieksonderzoek Zomerkermis 2003
Dordtenaren over recreatie in het buitengebied
Evaluatie Dordt in Stoom
Evaluatie Rhythm & Blues Festival
Gebruikers en deelnemers over gemeentelijke sportvoorzieningen
Meningspeiling theatervoorziening in Dordrecht
Toervaarders over Dordrecht
Vrijwilligerswerk in Dordrecht 2003
Bereik en waardering RTV Dordrecht
Internationaal Poppentheater Festival 2005
Cultuurbereik 2005

2003
2003
2004
2005
2005
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Behoefte-onderzoek Dubbeldam
De Sociale Staat van Dordrecht 2003
Evaluatie Gezondheidsmanagement
Jongeren Dordrecht 2003
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-3
Onze buurt aan zet, tussenevaluatie
verlening Dordrecht deel III
Gewenst voorzieningenniveau Leerdam-West en
West-west
Jongeren en huiswerk
Opinie buurtwerk
Ouderenmonitor 2004
Tussenstand Route 23
Wijkpanel Staart Veilig
Wijkpanel Veilig opgroeien in de Staart
Factsheet Sociale Staat van Dordrecht 2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Verslag Geschikt Wonen
Evaluatie project dynamisch wonen
Behoefte aanleunwoningen Sterrenburg

2003
2004
2005
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2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004
Woonmonitor Dordrecht 2005
Woonmonitor Drechtsteden 2005

2005
2005
2005

Algemeen bestuur en maatschappelijke verkenningen
Evaluatie inspraakbeleid
2002
Bezoekersonderzoek Dag van Dordt
2003
Evaluatie Dualisme 1e fase
2003
Feiten, belevingen en trends Papendrecht
2003
Dit is Dordt
2004
Vertrouwen in het bestuur en oordeel over raadscommunicatie
2004
Bekend maakt bemind Monitor Beeld van Dordrecht 2005
Evaluatie waarderingsgesprekken
2005
Het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen uit
de programmabegroting 2005 gem. Papendrecht
2005
Inventaristatie WMO Drechtsteden
2005
Wijkpanel Staart Imago
2005
Prognose plechtigheden op de Essenhof in Dordrecht
2005-2020
2006
Milieu
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater Ridderkerk
Ruimte voor de rivier
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater
Krimpenerwaard
Evaluatie hondenbeleid
Gebruik toegangssysteem ondergrondse containers
Milieumonitor Dordrecht 2003
Evaluatie proef mini-container papier
Bevolking
Huishoudenprognose 1998-2010
Bevolkingsprognose per wijk gemeente Dordrecht
2004-2020
Integratiemonitor Dordrecht 2005

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
1998
2004
2006

Klanttevredenheid
Klanttevredenheidsonderzoek Wijklijn
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Zwijndrecht
Basisscholen over Weizigt NMC
Klanttevredenheidsonderzoek Groenvoorziening 2003
Klanttevredenheidsonderzoek Maaltijdservice
Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijs en Welzijn
Klanttevredenheidsonderzoek Personenalarmering
Klanttevredenheidsonderzoek Stafdiensten
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Stafdiensten
Bekendheid en wensen Ondernemersloket
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Aquapulca
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Gemeente
Gorinchem
Klanttevredenheidsonderzoek DrechtHopper
Relatie casemanagers en reïntegratiebedrijven: aanzet
tot een monitor

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006

Bovenstaande lijst bevat een selectie van publicaties
van het SGB
Algemeen
Dordt op z’n droogst
jaarlijks
Staat van de wijken
meerjarig
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht
jaarlijks
Meer cijfers en trends kunt u vinden op onze website
www.sociaalgeografischbureau.nl
Informatie/bestellen:
telefoon:
(078) 639 64 65
schriftelijk:
Sociaal Geografisch Bureau
Postbus 8 - 3300 AA DORDRECHT
e-mail
SGB@dordrecht.nl
website
www.sociaalgeografischbureau.nl
fax
078 -639 80 80
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