Onderwerp: visie VAWR op Transitie ERM

Den Haag, 6 december 2010
Geacht ERM-bestuur,
De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie heeft kennis genomen van het memo van
25 november jongstleden van de Vakgroep Restauratie aan het bestuur van de Stichting
Erkenningsregelingen Restauratie en Monumentenbehoud. In dat memo geeft de Vakgroep de eigen
visie op de transitie van de ERM, zoals gezamenlijk ingezet en zoals verwoord in het ‘Toekomstbeeld
2015’. Ook stelt men enkele conditie en voorbehouden.
Het memo geeft de VAWR aanleiding ook dezerzijds onze visie en condities aan u kenbaar te maken.
Hieronder treft u dat standpunt.
In augustus 2009 nam het ERM-bestuur onder leiding van RCE-directielid Bazelmans en op basis van
een uitvoerige discussienota, opgesteld door een werkgroep uit het ERM-bestuur, het besluit om,
conform de in deze discussienota uitgezette koerssuggestie, een ontwikkelingstraject in te zetten
richting professionalisering, verbeterde positionering en bredere maatschappelijke inbedding van de
ERM. Met uitvoeringssubsidie van de kant van het ministerie van OCW en met gedegen hulp van een
gezamenlijk daartoe geselecteerde externe deskundige – De Koning – gaven wij tot nu toe vorm aan
bovengenoemd Toekomstbeeld.
Kern van de transitie is, dat niet slechts de uitvoerende branches, zoals die tot nu toe voor een deel
onder de koepel van de ERM zijn aan te treffen, in de ERM-nieuwe stijl plek en positie hebben, maar
dat de overheden – als beleidsmaker, opdrachtgever en bevoegd gezag – en
eigenaren/monumentenbeheerders nadrukkelijk zitting hebben in de ERM en de daarbij horende
structuren (bestuur, college van deskundigen, programmaraad).
Voor de VAWR is het van cruciaal belang dat deze partijen, te omschrijven als vertegenwoordigers
van de ‘vraagkant’ zo spoedig mogelijk en met passende positionering toetreden tot de ERM. Deze
partijen zullen, samen met de vanouds vertegenwoordigde ‘aanbodkant’, het toekomstprofiel en de
invulling van het Toekomstbeeld 2015 moeten kunnen vormgeven.
Zonder inbreng en positie in de ERM van deze in de huidige constellatie ontbrekende ‘vraagkant’partijen is er voor de VAWR geen belang bij het betrokken zijn en blijven bij de ERM.
Dat wij gezamenlijk de reeds meer dan een jaar met algemene consensus gevolgde route richting een
nieuwe ERM, met daarin plaats voor genoemde vraagkantpartijen, kunnen vervolgen en het in het
Toekomstbeeld geschetste einddoel willen bereiken, is voor de VAWR kernconditie. Wij gaan er van
uit dat u met ons die zienswijze en succesvoorwaarde deelt en zouden dat graag door u bevestigd zien.
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