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Onderwerp: beantwoording vragen ex art 36 Rvo inzake klein cultureel erfgoed

Geachte heer Janssen,

Bij brief van 20 september 2021 ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex artikel 36 Rvo 
betreffende het klein cultureel erfgoed in onze gemeente. 
Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan. 

1. Is er een inventarisatie van klein sociaal-cultureel erfgoed in onze gemeente? 
Er hebben in het verleden diverse inventarisaties plaatsgevonden. Allereerst bestaat 
er een database van de stichting Kruisen en Kapellen Limburg en de stichting 
veldkruus. Ook heeft Monumentenwacht Limburg in het kader van een monitorproject 
in de periode 2006-2016 betreffende klein erfgoed in beeld gebracht. In 2017 heeft 
de gemeente beeldbepalende panden en objecten aangewezen en beschermd op 
grond van het bestemmingsplan, waarbij ook een aantal kruisen, kapellen, 
waterpoelen en putten is beschermd. Recent heeft de gemeente nog een 
inventarisatie van kapellen en waterputten verricht. Tot slot hadden we een opdracht 
weggezet bij IKL om de kleinschalige landschapselementen te inventariseren, 
waaronder ook het door u bedoelde klein sociaal cultureel erfgoed in de gemeente. 
Door het faillissement van IKL wordt thans bezien hoe hieraan een vervolg te geven.

2. Hebt u cijfers voor ons van het totaal aan kleine elementen in onze gemeente, ook 
indien niet geïnventariseerd? 
In de gemeente zijn voor zover bekend circa 400 kruisen, 35 kapellen, 200 beelden 
en 100 overige objecten aanwezig. Er zijn circa 25 waterputten,4 pompen, en 5 
poelen en bronnen. Mogelijk gaat de toekomstige inventarisatie nog meer elementen 
opleveren. 

3. Hoeveel en welke kleine elementen staan te boek als rijksmonument?
Er zijn 19 kleine objecten aangewezen tot rijksmonument, waarvan 6 putten, 1 
wasplaats, 4 wegkapellen, 1 grafkapel, 5 kruisen en 2 kluizen.
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4. Hoe is het onderhoud van klein sociaal-cultureel erfgoed in onze gemeente 
geregeld? 
Over het algemeen wordt het kleine erfgoed onderhouden door de inwoners en 
buurtschappen waarin ze zijn gelegen. In de gemeente zijn daarnaast vele 
heemkundige of historische verenigingen die zich het lot van het klein erfgoed 
aantrekken. Naast het monitoren van dit kleine erfgoed zijn deze verenigingen en 
stichtingen met vrijwilligers ook actief bij grotere restauratie- of onderhouds-
werkzaamheden, die niet door de bewoners en buurtschappen kunnen worden 
verricht. 
In principe is het kleine erfgoed dat op gemeente grond staat eigendom van de 
gemeente en zou de gemeente ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van dit 
erfgoed. Er zijn in elk geval 11 kapellen en 15 waterputten eigendom van de 
gemeente. Deels worden deze door buurtschappen onderhouden. Dat geldt 
eveneens voor een groot aantal kruisen die op gemeentegrond staan. Hiervan zijn de 
aantallen op dit moment niet bekend. Wij doen alleen onderhoud op het moment dat 
dit echt noodzakelijk is.

5. Hoeveel subsidie wordt er gemiddeld per jaar/klein element aangevraagd voor het 
onderhoud (groot en/of klein) en hoe hoog is het subsidie plafond? 
Voor herstel of onderhoud aan klein erfgoed is, samen met niet commerciële 
activiteiten ter ontsluiting van het archeologische erfgoed, een jaarlijks 
subsidiebedrag van € 4.500,-- beschikbaar. Van de subsidieregeling wordt echter 
beperkt gebruik gemaakt. Omdat er veel vrijwilligerswerk wordt verricht gaat het 
meestal om kleine bedragen, die door de buurtschappen zelf en uit sponsering van 
plaatselijke ondernemers bijeen worden gebracht. In de afgelopen 5 jaren is er 
gemiddeld € 1.100,-- aan subsidie verleend. Daarnaast zijn er in de gemeente een 
aantal stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met onderhoud en 
instandhouding van kruisen en kapellen. Naast de bovengenoemde incidentele 
subsidie ontvangen deze stichtingen en verenigingen gezamenlijk een structurele 
jaarlijkse subsidie van € 1.500,--.

6. Hoeveel besteedt de gemeente naast subsidies zelf nog aan onderhoud (groot en/of 
klein)? 
De gemeente heeft in de afgelopen jaren slechts beperkt onderhoud aan klein 
erfgoed in eigendom van de gemeente gepleegd. Voor zover te achterhalen is er in 
de afgelopen 5 jaren aan onderhoud van dit klein erfgoed gemiddeld ca € 500,--  
besteed. Dit is mede ingegeven door het feit dat de gemeentelijke eigendommen 
klein erfgoed over het algemeen in een goede staat van onderhoud zijn en ook deels 
door buurtschappen en vrijwilligers worden onderhouden. We acteerden dus alleen 
als er zich een onderhoudsvraag voordeed. Dat was op basis van signalen vanuit de 
buurschappen of vrijwilligers, maar ook omdat we zelf signaleerden dat onderhoud 
noodzakelijk was. 



3

Wij vertrouwen erop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox


