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Nr. 97  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 31 oktober 2018 

Op 18 januari 2016 heeft het Rijksvastgoedbedrijf 29 monumentale 
complexen van het Rijk overgedragen aan de Nationale Monumentenor-
ganisatie (NMo). In het Algemeen Overleg van 25 maart 2015 (Kamerstuk 
31 490, nr. 171) is aan uw Kamer toegezegd dat de NMo jaarlijks een 
externe audit zal laten verrichten op het nakomen van de bepalingen uit 
de koopovereenkomst en dat de uitkomsten van deze audit worden 
toegezonden aan uw Kamer. 

Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging en stuur ik u de 
uitkomsten van de tweede externe audit die de NMo heeft laten 
verrichten1. Tevens ontvangt u het Jaarverslag 20172. 

Uit de externe audit komt naar voren dat de NMo de verplichtingen uit de 
koopovereenkomst is nagekomen. Het pakket aan monumenten dat is 
ondergebracht bij de beheersorganisatie van de NMo, de Stichting 
Monumenten Bezit (SMB) is intact gebleven. De SMB draagt zorg voor het 
beheer en onderhoud van de monumenten en heeft het afgelopen jaar 
zowel het geplande reguliere onderhoud verricht als grote herstelwerk-
zaamheden. De instandhoudingsbijdrage is conform de eerder overge-
legde statuten belegd en heeft ruimschoots het geplande rendement 
behaald. Er heeft in 2017 geen onttrekking aan de instandhoudingsbij-
drage plaatsgevonden. 

Uit het Jaarverslag blijkt dat de NMo zich in 2017 heeft gericht op het 
verlenen van diensten en kennisoverdracht ten behoeve van de 
monumentensector. Voorbeelden hiervan zijn: het mogelijk maken van 
collectieve (her)taxaties, het organiseren van kennis- en netwerkbijeen-
komsten en het geven van trainingen. Tevens werkt zij aan een digitaal 
monumentenplatform. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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De NMo krijgt ook een nieuw monument in haar portefeuille. Overleg met 
de Protestantse gemeente Middelburg, de provincie Zeeland en de 
gemeente Middelburg heeft geleid tot de overname van de Oostkerk te 
Middelburg. 

Ik zie de toekomst van de monumenten die aan de NMo zijn overgedragen 
met vertrouwen tegemoet. 
De dienstverlening en kennisbijeenkomsten kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het bevorderen van de samenwerking binnen de 
monumentensector. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops
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