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Geachte heer Kalbfleisch,

Met in herinnering het open, sympathieke en vooral voor ons ook instructieve gesprek dat ik samen
met collega Robers met u en de heer A. Scholten mocht hebben over de positionering van onze
erkenningsregeling voor restauratie-architecten (GEAR), stuur ik u hierbij als blijk van erkentelijkheid
en ook ter illustratie van ons doel twee exemplaren van een aflevering vanhet tijdschrift
‘Monumenten’.
In deze aflevering publiceerde ik enige maanden terug de aanleiding en uitwerking voor de branchekwaliteitsborging in de monumenten-instandhouding; een en ander geïllustreerd met beelden uit de
dagelijkse praktijk.
Die dagelijkse praktijk is niet zo rooskleurig als algemeen wordt verondersteld en dat is dan ook de
reden dat wij ons inzetten voor praktijkverbetering vanuit de direct betrokken uitvoeringspartijen.
De door u en dhr. Scholten tijdens ons gesprek gemaakte analyse, dat aan privaatrechtelijke
verankering van kwaliteitsambities en –instrumenten als de onze grenzen zijn en dat een verder
strekkende implementatie van een kwaliteitssysteem als de GEAR eigenlijk beter via
overheidsmaatregelen zou zijn te bewerkstelligen, is er een die ik graag deel. De bereidheid van de
heer Scholten om dan ook die zienswijze te communiceren met beleidsverantwoordelijke ambtenaren
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en/of OCW achten
wij voor de vestiging van kwaliteitswaarborgen als de onze van bijzondere betekenis. Ik sprak met de
heer Scholten af dat ik hem de bedoelde ambtelijke contactpersonen per mail zal doorgeven, waarna
hij – na zijn vakantie – het contact zal leggen voor een NMa-OCW-gesprek hierover.
De bereidheid ons te ontvangen, uw creatieve en constructieve gespreksinbreng en de toezegging van
nader overleg met de ambtelijke sector in monumentenland, stemmen mij bijzonder dankbaar.
En ik hoop dat in deze kleine blijk van erkentelijkheid de bij u beiden in mijn waarneming gebleken
belangstelling voor ons gebouwde cultuurgoed, enige smakelijke voeding mag vinden.
Mag ik u verzoeken het tweede exemplaar van het tijdschrift en mijn grote erkentelijkheid aan de heer
Scholten te doen geworden?

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

ir. Evert Jan Nusselder
Voorzitter VAWR
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