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Geschiedenis
Dit type houten schoolgebouw, waarvan het hout uit Finland komt, is op veel plekken
in Nederland in de wederopbouwtijd gerealiseerd. In Groningen staan twee Finse
scholen als ensemble bij elkaar. Juist door deze combinatie zijn beide scholen in 2004
aangewezen als gemeentelijk monument. Nu heeft de gemeente plannen om één van de
twee scholen te slopen wegens achterstallig onderhoud en ontwikkelingen op deze
locatie. In december 2014 is bezorgdheid kenbaar gemaakt aan de
monumentencommissie. Niettemin heeft de gemeente in 2015 de sloopvergunning
verleend en tegen deze vergunning is bezwaar aangetekend. Bezwaar na verleende
sloopvergunning is in oktober 2015 ongegrond verklaard. Heemschut en CG hebben
?
Pos.
vervolgens beroep bij de rechtbank Groningen ingesteld. In juli 2016 is het beroep door
de rechtbank gegrond verklaard en zijn wij op alle punten in het gelijkgesteld. Bij brief
van 20 september 2016 heeft het college van B&W de gemeenteraad laten weten dat
naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank een nieuwe Erfgoedverordening
wordt voorbereid. De huidige erfgoedverordening bevat geen gronden voor het
verlenen dan wel weigeren van een vergunning. Vervolgens wordt de
bezwaarschriftencommissie opnieuw gevraagd voor een advies op de bezwaren. Het
college houdt vast aan sloop van de school. Medio april 2017 is nog niets vernomen.
Deze behoudsactie wordt samen met Heemschut gedaan.
De poortgebouwen zijn een belangrijk onderdeel van de na de oorlog herbouwde Grote
Markt van Groningen. Bij brief van 12 november 2016 is de gemeentelijke
? monumentenstatus aangevraagd. De gemeente heeft laten weten ons verzoek te
betrekken bij de discussie over de bescherming van naoorlogs erfgoed rond de Grote
Markt.
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Er is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.
Gemeente heeft overleg met de eigenaar en wil dat zorgvuldig oppakken. Voornemen
van de gemeente is om het pand in de loop van 2017 te laten aanwijzen als monument.
We worden regelmatig door de gemeente op de hoogte gehouden van de stand van
zaken. De gemeente wil deze zaak nog afronden voordat het "gedwongen" wordt om
per 2019 met Groningen te fuseren.
In februari 2013 is de kerk door brand verwoest waarbij oorspronkelijke
inventarisstukken verloren zijn gegaan. In 2015 is begonnen met de herbouw van de
kerk waarbij de belangrijke architectuur van Cuypers behouden blijft. In december 2016
is de herstelde kerk weer in gebruik genomen. De kerk blijft rijksmonument.
Er is in april 2013 een zienswijze ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân tegen het
ontwerp-omgevingsvergunning voor sloop van het pand op verzoek van de eigenaar.
Het 19e-eeuwse huisje is zwaar vervallen, maar kan nog in oude toestand hersteld
worden. Verder is in mei 2014 de gemeente verzocht tot handhaving dat het pand
wind- en waterdicht wordt gemaakt. De rijksdienst is tegen sloop. Gemeente heeft
vervolgens nog geen besluit genomen over de definitieve vergunning en zoekt naar een
oplossing. Wel is het verzoek tot handhaving in januari 2016 afgewezen omdat er
volgens de gemeente zicht bestaat op sloop. In zomer 2016 zijn er aanwijzingen dat de
gemeente toch wil overgaan tot afgifte van de vergunning tot sloop omdat ze afwillen
van de “rotte kies” in het dorp en de eigenaar niet wil overgaan tot herstel. Deze
behoudsactie wordt samen met Bond Heemschut uitgevoerd.
De aanvraag is in behandeling genomen bij de gemeente. In 2014 is er nog geen besluit
genomen. In november 2013 is de provincie Drenthe verzocht om het complex als
provinciaal monument te beschermen. In 2015 is de gemeente in gebreke gesteld omdat
ze de aanvraag niet in behandeling heeft genomen. Na overleg bij de gemeente is
besloten dat de aanvraag wordt aangehouden nadat de provincie eerst een besluit heeft
genomen. De maximale dwangsom van € 1250,-- is uitgekeerd. De provincie heeft het
voornemen om het complex medio 2017 als monument aan te wijzen. De aanwijzing
wil de provincie laten samengaan met de uitbreiding van de provinciale
monumentenlijst met andere objecten.
In februari 2013 zienswijze ingebracht op bestemmingsplan Kromme Elleboog. In
november 2013 is de gemeente verzocht om het pand als monument aan te wijzen. In
2015 is de gemeente in gebreke gesteld omdat ze de aanvraag niet in behandeling heeft
genomen. Na overleg bij de gemeente is de behandeling opgepakt en is de maximale
dwangsom van € 1250 uitgekeerd. Vervolgens heeft de gemeente het pand als
monument aangewezen. Het bezwaar van de eigenaar tegen de aanwijzing is in maart
2016 ingetrokken zodat de monumentenstatus onherroepelijk is. Het gebied waarin het
verwaarloosde pand ligt moet nog worden ontwikkeld.
In januari 2016 is de aanvraag tot aanwijzing als monument bij de gemeente ingediend
en vervolgens door de gemeente in behandeling genomen. In 2017 is de gemeente druk
bezig met het onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik en bescherming.
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De gymzaal van de school is al aangewezen als provinciaal monument. In december
2016 is de provincie verzocht om beide scholen te beschermen als provinciaal
monument. De provincie neemt het verzoek mee in komende besluitvorming over de
ontwikkeling van de provinciale monumentenlijst.
Laatste uitgevoerde ontwerp van J.J.P. Oud. In 2014 is de gemeente uit het stadhuis
vertrokken en staat het pand sindsdien leeg. Samen met Bond Heemschut is in mei
2014 het verzoek gedaan tot bescherming van het stadhuis. Dat verzoek is in april 2015
afgewezen omdat de gemeente haar handen vrij wenst te hebben bij herbestemming en
het college voorstander is tot verkoop aan de meest biedende partij waarbij sloop niet is
uitgesloten. Op verzoek van de gemeenteraad is het college niet overgegaan tot sloop.
Tegen het afwijzingsbesluit hebben Heemschut en CG in mei 2015 bezwaar
Pos.
aangetekend. Dat bezwaar is in oktober 2015 ongegrond verklaard. In december 2015
hebben Heemschut en CG beroep bij de rechtbank Overijssel ingesteld. Dat beroep is
in februari 2016 door de rechtbank gegrond verklaard omdat de gemeente haar besluit
onvoldoende heeft gemotiveerd en niet is ingegaan op het positieve advies van de
monumentencommissie tot bescherming. Het afwijzingsbesluit is vernietigd. Inmiddels
is duidelijk dat in 2016 een nieuwe partij het pand wil behouden en ontwikkelen waarbij
de architectuurhistorische waarden behouden blijven.
Samen met Heemschut is op 20 september 2016 de monumentenstatus aangevraagd
voor de volgende panden: Vrouwenarbeidsschool (Diepenveenseweg 136) van W.
Uytenhoudt uit 1923, Bussink Koekfabriek (Hanzeweg 42014) van J.D. Postma uit
1946, Hoofdkantoor Thomassen en Drijver (Zutphenseweg 51) van J.D. Postma uit
1956, Herv. Wijkcentrum (Johannes van Vlotenlaan 85) van J. van der Linden uit 1954, ?
Pathologisch-Anatomisch en Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium (H.G.
Gooszenstraat 1) van Bureau Boks e.a. uit 1960 en de Maranathakerk (Maranathaplein)
van Aldo en Hanny van Eijck uit 1992. De gemeente Deventer hoopt nog in 2017 een
besluit te nemen op ons verzoek.
In oktober 2014 is de gemeente verzocht om de objecten te plaatsen op de
gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente heeft het verzoek vervolgens in
behandeling genomen. In mei 2015 is een zienswijze ingediend tegen het ontwerp?
bestemmingsplan Prins Bernhardpark waarin de objecten zijn gelegen. In april 2017
heeft de gemeente nog geen besluit genomen over het aanwijzingsverzoek. Onduidelijk
wanneer er een besluit komt.
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Gemeentelijk Badhuis
Oldenzaalsestraat 18, 1919

In samenwerking met Heemschut is in december 2014 bij de gemeente een verzoek
gedaan tot bescherming nadat de gemeente heeft besloten haar eigen beleid tot
bescherming niet voor te zetten na zienswijzen van de eigenaren. In juni 2015 is het
verzoek door de gemeente afgewezen. De gemeente wil wel de genoemde panden via
het bestemmingsplan beschermen. Het bezwaarschrift dat Heemschut en CG heeft
ingediend, is in juli 2016 ongegrond verklaard. In augustus 2016 is beroep ingesteld bij
2014 2017 de rechtbank Overijssel. De rechtbank heeft in december 2016 het beroep gegrond
Pos.
verklaard omdat de gemeente de panden over één kam heeft geschoren en de belangen
niet afzonderlijk heeft behandeld. De gemeente moet opnieuw haar huiswerk overdoen.
De procedure voor aanwijzing van de panden is in februari 2017 opnieuw opgestart
waarbij de eigenaren zienswijzen hebben ingediend. De verwachting is dat de gemeente
nog vóór de zomer na belangenafweging zal besluiten of de panden alsnog als
gemeentelijk monument worden aangewezen.
De kerk zal binnenkort haar functie verliezen door reorganisatie van het Aartsbisdom
Utrecht. In januari 2016 is aan de gemeente een verzoek tot aanwijzing als monument
2014
?
?
gedaan. In juli 2016 is het behandeld door de plaatselijke monumentenraad. De
gemeente gaat vervolgens nog de eigenaar benaderen en belangen afwegen.
Samen met de Historische Vereniging Avereest is in december 2016 een verzoek aan de
?
gemeente gedaan tot aanwijzing van 9 objecten op de gemeentelijke monumentenlijst.

2016

?

2012

In augustus 2012 heeft de gemeente Hengelo besloten om de monumentenstatus van
het vervallen pand in te trekken om het pand te verkopen aan een onbekende
projectontwikkelaar die de naastgelegen Ariënsschool wil gaan restaureren en
herbestemmen onder voorwaarde dat het badhuis wordt gesloopt t.b.v. een
parkeerterrein. Huidig eigenaar woonstichting Welbions ziet geen mogelijkheden om
beide panden te herbestemmen. Bezwaar is ingediend tegen het intrekkingsbesluit. In
februari 2013 is het bezwaar ongegrond verklaard en is ook de sloopmelding
geaccepteerd. In maart 2013 is bij de rechtbank beroep aangetekend inclusief een
verzoek tot een voorlopige voorziening. In april 2013 is de voorziening door de rechter
toegewezen zodat de beschermde status nog van kracht is gedurende de
bodemprocedure die nog door de rechtbank moet worden behandeld. De inmiddels
? bekende projectontwikkelaars hebben zich teruggetrokken. De rechtbank heeft in
Pos.
september 2013 het beroep gegrond verklaard omdat de gemeente niet kan aantonen
dat het pand zijn monumentwaarde heeft verloren. Na de uitspraak waren er in 2014
gunstige vorderingen dat het badhuis zal worden verkocht en herbestemd zodat het
voor het nageslacht behouden blijft. Aandacht blijft nog voor de herbestemming van de
Ariënsschool. Helaas is in 2015 de herbestemming van beide gebouwen in een impasse
gekomen door de houding van gemeente en eigenaar. In 2016 zijn Badhuis en
Ariënsschool verkocht aan een projectontwikkelaar die beide panden wil behouden en
ontwikkelen. Wel is er een plan gepresenteerd dat op het badhuis een torenflat wordt
geplaatst. Er is bij de gemeente en projectontwikkelaar in augustus 2016 en februari
2017 gereageerd dat dit plan niet geslaagd is. De gemeente heeft vervolgens laten weten
om door te gaan met de plannen omdat de monumentencommissie akkoord is gegaan.
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Deze behoudsactie wordt samen met Bond Heem schut uitgevoerd.
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Schoolgebouw, Buiten
Nieuwstraat 85, 1874, onderdeel
van het rijksmonumentale Van
Heutszkazerne.
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Schoolgebouw, 1e Ebbingestraat
12, 1950?

Er zijn plannen om het belangrijke wederopbouwpand te slopen. Heemschut en CG
hebben in oktober 2014 de gemeente verzocht om het schoolgebouw als monument
aan te wijzen. Dat verzoek is door de gemeente in maart 2016. Heemschut en CG
hebben vervolgens bezwaar gemaakt tegen dat besluit. De bezwarencommissie heeft de
gemeente in juli 2016 geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren omdat de
gemeente de aanwijsprocedure niet correct heeft uitgevoerd. Medio april 2017 heeft de
gemeente nog geen besluit op bezwaar genomen, maar het ziet er naar uit dat het pand
als beeldbepalend zal worden aangewezen en geen gemeentelijk monument.
De huidige eigenaar DeltaWonen heeft een sloopaanvraag ingediend. In oktober 2014
hebben wij het verzoek van Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) tot bescherming als
gemeentelijk monument ondersteund. In 2015 wordt het overleg met de gemeente
voortgezet. In februari 2015 heeft de gemeente de aanvraag monumentenstatus
afgewezen nadat ze “in gebreke” waren gesteld over de verdere afhandeling van het
verzoek. Tegen de afwijzing is bezwaar ingediend. Vervolgens heeft SSK de
monumentenaanvraag ingetrokken nadat door DeltaWonen en BOEi tot
overeenstemming is gekomen tot onderzoek herbestemming. Heemschut en CG
hebben vervolgens in augustus 2015 de gemeente verzocht om het pand aan te wijzen
als monument dat door de gemeente in behandeling is genomen. In juli 2016 is bekend
gemaakt dat BOEi het schoolgebouw zal herbestemmen zodat behoud verzekerd is.
Het overleg over de voortgang van de monumentenaanvraag wordt voortgezet.
Aan de Stichting Stadsherstel Kampen is steun betuigd voor het behoud van de
naoorlogse school. Deze steunbetuiging is in december 2016 aan de gemeente kenbaar
gemaakt.
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In november 2013 is de gemeente verzocht om de kerk te beschermen als gemeentelijk
monument. Medio 2014 is de gemeente voornemens om de kerk als monument aan te
wijzen. Kerkbestuur is tegen de monumentenstatus. In juni 2015 heeft de gemeente
besloten om een besluit op de aanvraag aan te houden in afwachting van nog te
ontwikkelen monumentenbeleid. Anno 2017 is er nog geen duidelijkheid over de
monumentenlijst.
Samen met Heemschut is in mei 2016 een verzoek aan het college gedaan om alsnog de
centrale aan te wijzen als gemeentelijk monument aangezien er in 2014 sloopaanvragen
door de provincie zijn gehonoreerd. In november 2016 is de aanvraag afgewezen met
een verwijzing naar het besluit van september 2013 waarbij ambtshalve werd besloten
om de centrale niet aan te wijzen als gemeentelijk monument omdat het o.m. is
aangewezen als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Sindsdien
zijn volgens de gemeente geen gewijzigde omstandigheden. Tegen het besluit is in
december 2016 samen met Heemschut bezwaar ingediend. Een bij de rechtbank
ingediend verzoek om een voorlopige voorziening om de sloopwerkzaamheden op te
schorten is in maart 2017 afgewezen. In die maand werden ook de schoorstenen
opgeblazen. In april 2017 is het bezwaar behandeld door de bezwarencommissie van de
gemeente. Zie verder de website van Heemschut voor de actuele stand van zaken.
In juni 2011 is de gemeente verzocht om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk
monument omdat de kerk als RK-kerk zal worden gesloten. De gemeente had in 2014
het voornemen om de kerk als monument te laten aanwijzen. Nadat de Nederlands
Gereformeerde Gemeente als nieuwe eigenaar is gehoord, heeft de gemeente in mei
2015 het beschermingsverzoek afgewezen. Tegen de afwijzing is bezwaar ingediend. De
bezwarencommissie van de gemeente heeft in oktober 2015 geadviseerd om het
bezwaar gegrond te verklaren omdat de gemeente de verordening niet correct heeft
gevolgd. De gemeente heeft opnieuw de procedure opgestart en voorts de dwangsom
uitgekeerd nadat de gemeente in gebreke is gesteld. In oktober 2016 is het bezwaar
alsnog gegrond verklaard en is de kerk als monument aangewezen.
In december 2015 is bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente om het
kerkcomplex niet aan te wijzen als monument vanwege de financiële belangen van het
kerkbestuur. Het complex is een onderdeel van de uitbreiding van de gemeentelijke
monumentenlijst van Heerde. In maart 2016 heeft de gemeente besloten om ons
bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren omdat het bezwaar te laat is ingediend
ondanks de onjuiste bekendmaking van de gemeente. De jurisprudentie van de Raad
van State geeft aan dat de bezwarentermijn aanvangt nadat het besluit aan de eigenaar
bekend is gemaakt en niet de datum van de officiële bekendmaking. Pas na een
eventuele herbestemming/verbouw kan de kerk weer beschermd worden.
De kerk wordt in 2017 onttrokken aan de eredienst en het kerkbestuur wil de kerk
verkopen aan een projectontwikkelaar waarbij de kans groot is dat de kerk gesloopt
wordt. Samen met Heemschut is in september 2016 de gemeente verzocht om de kerk
te beschermen als gemeentelijk monument. Het verzoek is door de gemeente in
behandeling genomen en er wordt advies gevraagd aan de monumentencommissie.
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In augustus 2015 is de gemeente verzocht om de in slechte staat verkerende
dienstwoningen als gemeentelijk monument aan te wijzen. De gemeente heeft het
verzoek in behandeling genomen. De erfgoedcommissie heeft een positief advies
afgegeven ondanks het feit dat de woningen door een grootschalige ombouw en brand
recent zijn aangetast, maar is wel van mening dat op grond van de huidige staat van de
woningen onvoldoende basis aanwezig is om een monumentale waarde toe te kennen.
Alleen bij restauratie kan de ensemblewaarde van de dienstwoningen worden hersteld.
Inzet is bescherming en vervolgens stimulering tot herstel. Gemeente en eigenaar zijn
positief voor behoud en bescherming. Ondanks dat heeft de gemeente toch in oktober
2016 besloten om de panden niet aan te wijzen als 1e gemeentelijk monument. Tegen
het besluit is bezwaar ingediend en is het CG met de gemeente verder in gesprek over
de voortgang. Verder is er door deze zaak overleg met de gemeente over de realisatie
van een gemeentelijke monumentenlijst.
In december 2015 is de gemeente verzocht tot aanwijzing van de flat als gemeentelijk
monument nadat een eerder verzoek van de bewoners door de gemeente is afgewezen.
De gemeente wil het lage kopgebouw van de flat slopen ten behoeve voor een
poortgebouw als onderdeel van de centrum vernieuwing. Medio april 2017 is nog geen
reactie van de gemeente vernomen. Wel heeft de rechtbank besloten dat de gemeente
het afgewezen verzoek opnieuw in behandeling moet nemen. De gemeente weet april
2017 nog niet wat ze met de uitspraak van de rechtbank doet.
In december 2015 is de gemeente verzocht tot aanwijzing op de gemeentelijke
monumentenlijst van een zestal panden nadat de gemeente de monumentenprocedure
van de panden heeft stopgezet vanwege het ontbreken van instemming van de
eigenaren. In maart 2016 heeft de gemeente de aanvraag afgewezen met verwijzing naar
eerdere besluitvorming. Het bezwaar dat vervolgens is ingesteld is in juni 2016
ongegrond verklaard. In augustus 2016 is beroep bij de Rechtbank Utrecht ingesteld.
In mei 2017 wordt de zitting gehouden.
In oktober 2016 is bij het college om de volgende 4 objecten aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Dat zijn de RK-Gedachteniskerk met herdenkingsgalerij aan
de Herenstraat 82, de Diepvrieskluis van de Coöp. Diepvriesvereniging Achterberg aan
de Hogeweg 2, de portierswoning van landgoed Prattenburg aan de
Veenendaalsestraatweg 99 en de krukhuisboerderij Broekhoven aan de Cuneraweg 78.
In april 2017 heeft de gemeente het verzoek afgewezen omdat de eigenaren niet
instemmen met aanwijzing. Tegen het besluit wordt bezwaar ingediend.
In februari 2015 is de gemeente verzocht om het station te beschermen als gemeentelijk
monument. De gemeente heeft het verzoek in behandeling genomen. De
erfgoedcommissie heeft in zomer 2015 een positief advies afgegeven. Door
personeelswisseling, zoekraken dossier en niet reageren op verzoeken, is de gemeente in
december 2016 in gebreke gesteld. Binnen de termijn van 14 dagen heeft de gemeente
overhaast een besluit genomen en het verzoek afgewezen om te voorkomen dat de
gemeente dwangsommen moet gaan uitkeren. Verder heeft de gemeente plannen met
het spoor waarbij het stationsgebouw niet kan worden behouden. Tegen het besluit is
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in januari 2017 bezwaar ingediend. De gemeente gaat eerst adviezen/reacties inwinnen
van oa. de spoorwegen. Daarna wordt er een hoorzitting georganiseerd.
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Hovenierswoning, Van Zijstweg
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Zuiderkerk, Hortensialaan 55,
1953, J.F. Berghoef

2012 2017

NH

Alkmaar

Alkmaar

Ontwikkeling ziekenhuis
Alkmaarderhout

2016 2016

2012 2017

?

Samen met Vereniging Oud-Utrecht en Bond Heemschut. Pand staat in de weg voor
aanleg van de HOV-baan. Met de gemeente wordt gesproken over behoud en inpassing
van de woning. In maart 2017 kwam naar buiten dat het pand vrijwel zeker behouden
blijft.
Sinds 2013 is het Cuypersgenootschap betrokken bij het wederopbouwproject van de
gemeente Utrecht. Na de (dreigende) sloop van enkele beeldbepalende naoorlogse
gebouwen hebben het Cuypersgenootschap en anderen aangedrongen op een betere
bescherming voor de naoorlogse panden in de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een
projectgroep van de gemeente en erfgoedverenigingen. In de periode 2013-2016 is er
gewerkt aan de inventarisatie, beschrijving en selectie van naoorlogse panden. Medio
2016 zijn er ongeveer veertig naoorlogse objecten in procedure gebracht voor de status
van gemeentelijk monument. Begin 2017 zijn de panden definitief aangewezen. Tevens
worden er diverse publieksactiviteiten georganiseerd om het draagvlak voor het
wederopbouwerfgoed te vergroten.
De brug werd in 1927 aangelegd in het kader van het Rijkswegenplan 1927. Sinds de
aanleg van de naastgelegen Jan Blankenbrug in 1999, heeft de brug zijn functie verloren
en is Rijkswaterstaat van plan om de brug te slopen. In februari 2016 is adhesie betuigd
aan de Stichting Boogbrug Vianen voor behoud van de brug dat van cultuurhistorisch
belang en fungeert als anker- en oriëntatiepunt. Decennia lang was het een berucht
fileknooppunt.
Sinds 2008 staat de kerk leeg en is verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze zag geen
mogelijkheden tot behoud en wilde nieuwbouw op de locatie van de kerk. In mei 2012
is de gemeente Aalsmeer verzocht om bescherming. In oktober 2012 heeft de gemeente
ons verzoek afgewezen omdat ze in een eerder stadium aangaf om de kerk niet te
beschermen. Het bezwaar dat wij hebben ingediend is in maart 2013 ongegrond
verklaard. Tegen dat besluit is geen beroep ingesteld. De gemeenteraad heeft verzocht
om nader onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van het kerkgebouw. In
2014 is door de projectontwikkelaar een plan ontwikkeld voor de bouw van
zorgwoningen waarbij de kerk gehandhaafd blijft. In 2015 zijn de plannen verder
ontwikkeld en wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd. Anno 2017 worden de
plannen gerealiseerd.
In oktober 2016 is bij de gemeenteraad aangedrongen voor aandacht aan het
naoorlogse erfgoed in het gebied. Met name geldt het voor de nieuwbouw uit 1965 en
de zusterflat op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan uit 1968 van het architectenduo
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Duintjer en Istha.
NH

Amsterdam

NH

Beemster

NH

Bergen

Amsterdam

Monumentenbeleid

2015

?

Bergen NH

Monumentenstatus 19 panden in
Bergen

2015

?

2015 2016

NH

Bloemendaal

Bloemendaal

Hoofdgebouw Krankzinnigeninrichting Meerenberg,
Brederodelaan 54 (thans
Zocherlaan 4-92)

NH

Bloemendaal

Bloemendaal

Toegangshek Krankzinnigeninrichting Meerenberg,
Brederodelaan 54

2016

NH

Bussum (vanaf
2016 Gooise
Bussum
Meren)

Herv. Verlosserkerk, H.A.
Lorentzweg 59 hoek
Ceintuurbaan, 1956-1957, C.H.
Nielsen.

2010 2015

?

Zie afzonderlijk overzicht bij jaarverslag werkgroep Amsterdam.
In oktober 2015 is een brief naar de gemeenteraad van Beemster verzonden met reactie
op de programmabegroting waarbij het voorstel is opgenomen om de
erfgoedverordening te wijzigen en een gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen.
De plannen worden verder uitgewerkt. In februari 2017 blijkt dat de gemeente begint te
zwalken. Aanvankelijk was het idee om te komen tot een gemeentelijke
monumentenlijst. Nu wil men niet verder gaan dan sloopbescherming. De gemeente
geeft zelfs aan dat veel van de oude panden eigenlijk geen erfgoed zijn en dat ze al een
rijksmonumentenlijst etc. kennen.
In juni 2015 is de gemeente verzocht om 19 panden in Bergen aan te wijzen als
gemeentelijk monument naar aanleiding van het rapport Waardestelling 58 potentiële
monumenten Bergen NH. Besluitvorming is vermoedelijk in 2017.
Op 23 december 2009 heeft de Raad van State uitspraak gedaan waarbij de
monumentenvergunning van de gemeente Bloemendaal d.d. 6 september 2007 in stand
werd gehouden. Het carrévormige hoofdgebouw zou getransformeerd worden tot
appartementen incl. sloop van de monumentale zuidvleugel en schoorsteen. De RvS.
heeft het vonnis van de rechtbank dat wel bescherming van zuidvleugel en schoorsteen
heeft bepaald, vernietigd. Sindsdien zijn in 2014-2015 de later aangebrachte aanbouwen
en de monumentale zuidvleugel gesloopt. Door de crisis zijn de plannen veranderd en
is het verwaarloosde hoofdgebouw verkocht aan een andere projectontwikkelaar. In
Pos.
2015 zijn nieuwe plannen gepresenteerd tot herbestemming/transformatie van het
hoofdgebouw. Deze zijn met instemming ontvangen. Gelukkig is de schoorsteen niet
gesloopt en zal behouden blijven. De sloop van de zuidvleugel wordt betreurd. In juli
2016 is de omgevingsvergunning gepubliceerd. Hierbij is samen met de Vereniging
Meer en Berg zienswijze gedaan omdat de gemeente ten onrechte de adviezen van RCE
en monumentencommissie niet heeft verwerkt in de concept-vergunning. Eind
augustus 2016 is de omgevingsvergunning verleend en heeft de gemeente onze
zienswijze overgenomen. In maart 2017 is gestart met het werk.
In 2010 is vergunning verleend voor het verplaatsen van de monumentale toegangshek
omdat toen het plan was om daar de toegangsweg aan te leggen naar het te
transformeren hoofdgebouw. Inmiddels is de aanleg van de toegangsweg van de baan,
maar is de vergunning niet ingetrokken. In juli 2016 is de vergunninghouder plotseling
begonnen met aanvang van de werkzaamheden waarbij pijlers zwaar zijn beschadigd
waardoor het werk door de gemeente is stilgelegd. Aan de gemeente is verzocht om
handhavend op te treden wegens beschadiging van het rijksmonument.
Bescherming is in december 2010 aangevraagd bij de gemeente. De kerk wordt
meegenomen in plan tot uitbreiding gem. monumentenlijst. In maart 2015 heeft de
gemeente besloten om de monumentenstatus in procedure te brengen. In augustus
Pos.
2015 is de kerk aangewezen als monument. Helaas heeft de gemeente verzuimd om dat
aan ons mee te delen. Dat is pas na aandringen in juni 2016 rechtgezet.
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NH

Bussum (vanaf
2016 Gooise
Bussum
Meren)

RK-Pensionaat Mariënburg,
Brinklaan 82, 1878-1881, Alfred
Tepe

2012

NH

Bussum (vanaf
2016 Gooise
Bussum
Meren)

Houten Noorse chalet-woning
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 75
uit 1906 op voormalige kolonie
Walden

2013 2017

NH

Bussum (vanaf
2016 Gooise
Bussum
Meren)

Raadhuis Bussum, 1958/1974,
C. Wegener Sleeswijk

2015 2017

NH

Den Helder

Den Helder

NS-station, 1958, G.J. van der
Grinten

2012 2017

NH

Enkhuizen

Enkhuizen

Woonhuis Westeinde 118, 19eeeuw

2016 2017

2017
?

In oktober 2012 is de gemeentelijke monumentenstatus voor het pand aangevraagd. Op
3 maart 2015 heeft de gemeente besloten om de monumentenstatus in procedure te
brengen. Momenteel wordt het pand in samenspraak met de gemeente en
erfgoedcommissie herontwikkeld door de nieuwe eigenaar. Medio 2017 volgt meer
duidelijkheid.
De woning is door Sietse Martens de Haan, de timmerman van Walden gebouwd. In
augustus 2013 is de gemeente verzocht om het pand te beschermen. Deze wordt
meegenomen in de voorgenomen uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.
Op 3 maart 2015 heeft de gemeente besloten om de monumentenstatus in procedure te
brengen. Pas in voorjaar 2016 is de redengevende beschrijving aangeleverd. In februari
2017 is het pand aangewezen als gemeentelijk monument. De gemeente moet ons nog
in kennis stellen van het besluit.
Samen met de Historische Kring Bussum is aan de gemeente aandacht gevraagd voor
het monumentale karakter van het raadhuis dat na de gemeentelijke fusie per 1 januari
2016 wordt bestemd tot gemeentehuis van de nieuwe gemeente Gooise Meren waarbij
het pand wordt uitgebreid/aangepast. De gemeente heeft besloten om het
Cuypersgenootschap een grote rol te geven in de planvorming. In 2015 en 2016 hebben
wij meerdere malen onze visie gegeven op de omgang met het gebouw. In 2017 wordt
het gerenoveerde pand opgeleverd.
Wordt bedreigd met afbraak i.v.m. plannen nieuwbouw stadhuis annex station. In mei
2012 is de gemeente verzocht om het gebouw te beschermen. In mei 2013 besluit de
gemeente om onze aanvraag af te wijzen en te kiezen voor nieuwbouw stadhuis en
station. Het bezwaar tegen de afwijzing is door de gemeente ongegrond verklaard.
Verder is nog in januari 2014 een zienswijze gegeven over het ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014. Het nieuwe college heeft in juni 2014 een streep
gehaald door de nieuwbouwplannen stadhuis/station. Het station en het nabij gelegen
postkantoor blijven behouden en er komt als het goed is in 2017 nieuw erfgoedbeleid.
Zeldzaam laat voorbeeld van traditionele houtbouw in West-Friesland. In oktober 2016
is de gemeente verzocht om het pand te beschermen nadat een voorgenomen
aanwijzing in 1993 niet is doorgegaan. In februari 2017 is het pand alsnog als
gemeentelijk monument aangewezen.
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Haarlemmerlie
de en
Spaarnwoude

Halfweg

RK-kerk OLV. Geboorte, dr.
Schaepmanstraat 9, 1928-1929,
J. Kuyt

In januari 2010 is door de Stichting Cuypersgenootschap de gemeente verzocht om de
kerk te laten beschermen. Het kerkbestuur stuurt op verzoek van de gemeente aan op
gedeeltelijk behoud van de kerk en heeft afgezien van het plan tot totale sloop. In 20132014 is nog steeds geen besluit genomen. Wel is er overleg met leden van het college en
ambtenaren. Wel heeft in februari 2015 een gebiedsvisie over de dorpskern ter inzage
gelegen en daar zijn zienswijze op ingediend. Ook in de gebiedsvisie zal de kerk
gedeeltelijk worden behouden, waarbij het waardevolle interieur ingrijpend wordt
aangetast. In maart 2015 is de gebiedsvisie vastgesteld waarbij onze zienswijze niet werd
meegenomen. In november 2015 heeft de vereniging Cuypersgenootschap opnieuw een
aanvraag tot aanwijzing als monument bij de gemeente ingediend omdat op de aanvraag
van de stichting ondanks ingebrekestelling niet is besloten en dat de gemeente zelfs de
ingebrekestelling naast zich neerlegt. In december 2015 is op het verzoek van de
vereniging gereageerd dat het pas in behandeling wordt genomen nadat de
werkzaamheden zijn afgerond. Op dat besluit is bezwaar ingediend en vervolgens heeft
de gemeente het verzoek van de vereniging afgewezen. In januari 2016 is ook bezwaar
ingediend tegen een fictief genomen besluit op het verzoek van de Stichting uit 2010. In
juni 2016 zijn de bezwaarschriften behandeld door de bezwaarschriftencommissie.
2010 2017 Tijdens de hoorzitting heeft de gemeente verklaard dat de monumentencommissie
Neg.
alsnog positief wil adviseren op de monumentenstatus van de kerk na afronding van de
werkzaamheden. Inmiddels is ook in mei 2016 de omgevingsvergunning voor
transformatie afgegeven en zijn onze zienswijzen tegen de vergunning niet
meegenomen. Een pro-forma beroep bij de rechtbank is niet doorgezet omdat volgens
de gemeente de kerk alsnog als gemeentelijk monument wordt aangewezen en
onduidelijkheid bestaat over de voorbescherming. In zomer 2016 is begonnen met de
halvering van de kerk waarbij de oostelijke helft is gesloopt en dus de kerk zwaar is
aangetast. De bezwaarschriftencommissie heeft de gemeente geadviseerd om het
bezwaar gegrond te verklaren en dat de gemeente haar huiswerk m oet overdoen. In
november 2016 heeft de monumentencommissie aan de gemeente meegedeeld dat er
geen advies ter ondersteuning van een gemeentelijk monumentenstatus mogelijk is
vanwege de in gang gezette ontwikkeling van gedeeltelijke sloop en verbouw van de
kerk. De gemeente heeft na het ontbreken van het advies van de
monumentencommissie uitsluitend de financiële belangen van het kerkbestuur
afgewogen en alsnog in februari 2017 de gemeentelijke monumentenstatus afgewezen.
Er is geen beroep tegen het besluit ingesteld, aangezien de kerk al is gehalveerd en
aangetast.
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NH

Hilversum

Hilversum

Uitbreiding KRO-gebouw,
Emmastraat 50-52, 1954, F.J.
Wiegerinck en H.J. van Balen.

2012 2016

NH

Hilversum

Hilversum

Handhaving illegale
gevelrenovatie, Koninginneweg
79-81

2016

?

NH

Hollands
Kroon

Monumentenbeleid

2015

?

NH

Hollands
Kroon

4 overheidspanden

2015

?

Het oudere gedeelte uit 1936 is beschermd als rijksmonument. Studiocomplex staat
sinds het vertrek van de KRO leeg en wordt bedreigd door sloop. Projectontwikkelaars
willen alleen behoud van het rijksmonumentale gedeelte. In mei 2012 is de gemeente
verzocht tot bescherming als gemeentelijk monument. In juli 2014 heeft de gemeente
besloten om de monumentenprocedure op te starten waarbij het is voorbeschermd.
Medio 2015 is het voornemen om delen van het complex te slopen waaronder de
rijksmonumentale studio. In oktober 2015 werd de ontwerp-vergunning tot o.m. sloop
van de studio gepubliceerd waarop zienswijzen zijn ingediend. De gemeente heeft de
zienswijzen in januari 2016 ongegrond verklaard en de vergunning afgegeven. Daar is in
maart 2016 beroep en een voorlopige voorziening bij de rechtbank Midden-Nederland
aangetekend. Op 25 mei 2016 zijn beide zaken door de rechtbank behandeld waarbij
duidelijk werd dat de gemeente de vergunning niet correct heeft gepubliceerd en dus
niet in werking is getreden. De voorlopige voorziening moest worden ingetrokken.
Vervolgens heeft de gemeente opnieuw de vergunning verleend en correct
gepubliceerd. De rechtbank heeft in september 2016 het beroep in de bodemprocedure
ongegrond verklaard. Een voorlopige voorziening door de omwonenden bij de Raad
van State om sloop van de studio tegen te houden is ongegrond verklaard. Het
inmiddels ingediende hoger beroep bij de Raad van State is vervolgens ingetrokken. De
studio is vervolgens in november 2016 gesloopt. Deze behoudsactie werd samen met
Bond Heemschut en Albertus Perk uitgevoerd.
In december 2016 is de gemeente verzocht om handhavend op te treden omdat de
voorgevel van het gemeentelijk monument illegaal is gerenoveerd dat grote gevolgen
geeft voor de uitstraling van dit monument. De gemeente heeft ons verzoek opgepakt .
Er is advies gevraagd aan de monumentencommissie. Op basis van het advies is
besloten dat er handhavend zal worden opgetreden. De gemeente is in gesprek met de
eigenaar.
De gemeenteraad van de fusiegemeente heeft in 2015 besloten om geen gemeentelijke
monumentenlijst in te stellen ondanks onze verzoeken daartoe. Zo komt er geen
monumentenbeleid voor de onbeschermde monumentwaardige panden van An na
Paulowna, het vm. eiland Wieringen, Wieringermeer, Wieringerwaard, Barsingerhorn,
Kolhorn, Winkel en Niedorp. We zijn nog steeds in gesprek met raadsfracties.
In juli 2015 is bij de gemeente Hollands Kroon bescherming aangevraagd voor de
overheidspanden: Raadhuis Wieringermeer te Wieringerwerf, Postkantoor
Hippolytushoef, Gemaal de Schagerkogge te Kolhorn en de brandweerkazerne van
Wieringerwerf. Genoemde panden zijn (gedeeltelijk) eigendom van de gemeente en het
verzoek moet een doorbraak betekenen in het beleid van de gemeente om geen
gemeentelijke monumentenlijst in te stellen. In april 2017 is nog geen besluit
ontvangen.
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Muiden (sinds
2016 Gooise
Meren)

Muiderberg

Begraafplaats Badlaan

2013

?

NH

Ouder-Amstel

Duivendrecht

Monumentenstatus RK-Sint
Urbanuskerk met pastorie, 1877,
Th. Asseler

2004

?

NH

Ouder-Amstel

Gemeentelijk
monumentenbeleid

2013

?

NH

Purmerend

Purmerend

Hotel Bellevue, Tramplein 9, ca.
1860

2015 2016

NH

Stede Broec

Bovenkarspel

Station NS BovenkarspelGrootebroek, Stationslaan 49,
1965, W.B. Kloos

2015

?

In juli 2013 is aan de gemeente Muiden de suggestie gedaan om de begraafplaats te
beschermen als monument. Voor een monumentenaanvraag moet men leges betalen.
Ons lid Jenny Bierenbroodspot heeft over de begraafplaats een uitvoerige beschrijving
gemaakt. Van de gemeente is in 2014-2015 nog geen reactie vernomen. Inmiddels is de
gemeente Muiden opgeheven en vanaf 1 januari 2016 onderdeel van de nieuwe
gemeente Gooise Meren. Zodra de erfgoedverordeningen van de vm. gemeenten zijn
geharmoniseerd zal dit verzoek geactualiseerd worden. Tot op heden heeft de gemeente
dit niet gedaan.
In 2004 rijksaanvraag ingediend. In februari 2013 heeft het rijk onze aanvraag
afgewezen omdat er al genoeg kerken uit het oeuvre van Asseler op rijksniveau zijn
beschermd. Er is bezwaar tegen het besluit ingediend. Dit bezwaar is in oktober 2013
ongegrond verklaard. Er is geen beroep bij de rechtbank ingesteld vanwege de strenge
beleidsregels van het rijk. De kerk komt nu in aanmerking voor bescherming als
gemeentelijk monument. Hiervoor moet door de gemeente Ouder-Amstel nog beleid
worden ontwikkeld. In 2015 en 2016 is het Cuypersgenootschap betrokken geweest bij
de voorbereiding van het gemeentelijke monumentenbeleid. In 2017 worden als het
goed is de eerste panden aangewezen.
De gemeente heeft als enige in de regio Amstelland nog geen gemeentelijke
monumenten. In een brief van maart 2013 is de gemeente er op gewezen. De
plaatselijke monumentenvereniging heeft een avond georganiseerd voor raadsleden en
belangstellenden over het erfgoedbeleid. De secretaris heeft nogmaals gezegd dat de
gemeente haar erfgoed dient te beschermen. De burgemeester heeft toegezegd dat de
gemeente gaat werken aan beleid tot bescherming van het plaatselijk erfgoed. Recent
heeft de gemeente een startnotitie opgesteld. Het streven van de gemeente is om in
september of oktober 2016 het definitieve beleid vast te stellen. In 2017 worden als het
goed is de eerste panden aangewezen.
In augustus 2015 is bij de gemeente steun betuigd in het verzoek van de Vereniging
Historisch Purmerend (VHP) tot bescherming van het pand omdat er plannen zijn tot
sloop. In 2016 is duidelijk geworden dat het pand gehandhaafd blijft en sloop van de
baan is.
In april 2015 is aan de gemeente het verzoek gedaan tot aanwijzing van het station als
gemeentelijk monument. De monumentencommissie adviseert positief over aanwijzing.
De eigenaar heeft niet gereageerd. Toch heeft de gemeente in november 2015 besloten
om ons verzoek af te wijzen omdat de architectuur niet als karakteristiek voor Stede
Broec wordt gezien en er geen sprake is van een plaatselijke bouwstijl en/of architect.
Tegen dat besluit is bezwaar aangetekend en aangezien de gemeente geen
onafhankelijke bezwarencommissie heeft is het bezwaar ongegrond verklaard en blijft
de gemeente in juni 2016 bij haar eerdere standpunt, aangevuld dat het van mening is
dat het pand in aanmerking als rijksmonument moet komen omdat het een pand van
landelijk belang is. Er is in juli 2016 beroep tegen het besluit aangetekend bij de
rechtbank Noord-Holland. In juni 2017 wordt het beroep bij de rechtbank behandeld.
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Uithoorn

Uithoorn

RK-kerk St. Jans Onthoofding
of Schanskerk, 1866-1868, H.J.
van der Brink

2012

?

2014

2018
?

NH

Weesp

Weesp

RK-Sint Laurentiuskerk,
Herengracht 16, 1876-1877 Th.
Asseler, toren van A. Bruning
toegevoegd in 1900.

NH

Zaanstad

Zaandam

Scholencomplex Vlielandstraat
2, 1953-1954, G.M.G. Bakker

2015 2017

ZH

Alphen aan
den Rijn

Erfgoedbeleid

2014 2016

Door problemen met de fundering is de kerk aan de eredienst onttrokken. In mei 2012
is naar de gemeente Uithoorn gereageerd op berichtgeving over de bouwkundige
toestand van de twee torens en dat het kerkbestuur is aangeschreven om maatregelen te
nemen. Daarnaast is geconstateerd dat op last van de gemeente onderdelen van de
torens zoals kruisen zonder de vereiste monumentenvergunning zijn verwijderd. Het
kerkbestuur heeft de gemeente verzocht tot sloop van de kerk. In september 2012 is de
Werkgroep Herbestemming Schanskerk opgericht. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van Heemschut, Cuypersgenootschap en Task Force Toekomst
Kerkgebouwen. Op grond van het advies van de monumentencommissie heeft de
gemeente Uithoorn in november 2012 besloten om de sloopvergunning te weigeren. In
november 2014 is bekend gemaakt dat de kerk door het bisdom is verkocht aan een
ontwikkelmaatschappij. Om de kerk worden woningen gebouwd waarbij het in de jaren
’60 aangebouwde priesterkoor zal verdwijnen. De voorgevel met de twee torens blijft
behouden. Naar het behoud van het schip wordt nog onderzoek gedaan. In mei 2016 is
de koop met de ontwikkelmaatschappij ontbonden en is men weer terug bij af. Het
bisdom mag weer opnieuw beginnen. Anno 2017 is de toekomst van de kerk nog steeds
onduidelijk.
Eind 2014 is een plan ontwikkeld waarbij de inmiddels gesloten kerk met instemming
van de gemeente grotendeels zal worden gesloopt en de karakteristieke toren
gehandhaafd blijft. Kerk en toren zijn gemeentelijk monument. In samenwerking met
Bond Heemschut en anderen wordt geprobeerd om de kerk te behouden. In 2015 is op
ons verzoek onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van de kerk gedaan en
vervolgens meerdere malen ingesproken bij de gemeenteraad. Tevens is met alle
betrokkenen gesproken. Medio 2016 is duidelijk geworden dat de ontwikkelaar toch
kiest voor behoud en hergebruik. In de komende tijd worden de plannen verder
uitgewerkt. Op 8 november 2016 is de torenspits door brand half verwoest. De spits
wordt weer gereconstrueerd.
In augustus 2015 is aan de gemeente het verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk
monument gedaan. In februari 2017 is onze aanvraag door de gemeente gehonoreerd
en is het pand aangewezen als gemeentelijk monument.
Op 1 januari 2014 is de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn ontstaan door fusie van
de vm. gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Vanaf dat tijdstip is
samen met Heemschut contact met de nieuwe gemeente opgenomen om te komen tot
een nieuw erfgoedbeleid waarbij de monumentwaardige panden worden beschermd. In
samenspraak met de gemeente is door de gemeente in juli 2015 een startnotitie
monumentenbeleid opgesteld dat vervolgens in september 2015 in de raadscommissie is
besproken. Vervolgens in oktober 2015 bij gesprekken input geleverd om te komen tot
een erfgoedbeleid. In december 2015 is het voorlopige beleid door de gemeenteraad
vastgesteld en een nieuwe erfgoedverordening vastgesteld om te voorkomen dat twee
jaar na de fusie de bestaande monumentenverordeningen en dus de gemeentelijke
monumentenlijsten van de oude gemeenten van rechtswege vervallen. In voorjaar 2016
is een visie op het ruimtelijk erfgoed gepresenteerd. Samen met de beleidsbrief Erfgoed
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Pos.

Pos.

Pos.

ZH

BodegravenReeuwijk

Reeuwijk

Boerderij Oukoopsedijk 10, 19eeeuw

is het in juni 2016 voor inspraak ter visie gelegd waarop samen met Heemschut
zienswijzen is gegeven. In najaar 2016 is het definitieve erfgoedbeleid door de
gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft op verzoek van de eigenaar besloten om de
gemeentelijke monumentenstatus in te trekken wegens slechte bouwkundige staat van
de leegstaande 19e-eeuwse boerderij. In 2007 werd de boerderij als monument
aangewezen en toen was de toestand al slecht. Tegen het besluit is in maart 2013
bezwaar ingediend. Dat bezwaar is in mei 2013 behandeld tijdens een zitting van de
bezwarencommissie. De bezwarencommissie heeft de gemeente geadviseerd om het
bezwaar gegrond te verklaren. De gemeente heeft in 2014 nog geen besluit op het
bezwaar genomen. In 2015 heeft de gemeente opnieuw actie ondernomen en de
bezwaarmakende partijen uitgenodigd voor een bezichtiging van de boerderij en een
2013 2016 overleg. Vervolgens is besloten dat er een nader onderzoek zou komen tot onderzoek
Neg.
naar oudere onderdelen van vóór 1800. Uit het onderzoek blijkt dat er geen oudere
onderdelen aanwezig zijn en dat de bouwkundige staat dusdanig slecht is dat herstel
neerkomt op vervanging. Vervolgens is er een plan ingediend tot sloop van de
bestaande boerderij en het terugbrengen van een ensemble dat recht doet aan de plek
en de bestaande bebouwing ter plaatse. Gedachte is om een boerderijwoning te bouwen
met een vergelijkbare bouwmassa en monumentale uitstraling van de nu bestaande
boerderij. Naast deze woning wordt een tweede woning gerealiseerd die de uitstraling
krijgt van een wagenschuur. De plannen zijn instemmend door de partijen beoordeeld
en er is draagvlak hiervoor.
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ZH

Boskoop
(sinds 2014
Alphen aan
den Rijn)

Boskoop

Aanwijzen van 19
monumentwaardige panden

ZH

Delft

Delft

RK-Pastoor van Arskerk,
Kappeyne van de Copellostraat
4, 1958-1959, J.H. Froger

In juni 2012 is aan de gemeente bericht dat het verzoek van Bond Heemschut wordt
ondersteund om niet met de invulling van het monumentenbeleid te wachten tot na de
gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 en tot het versneld aanwijzen van 19
monumentwaardige panden. Inmiddels heeft de gemeente de invulling van het
monumentenbeleid opgepakt en de procedure tot aanwijzing van de zgn.
Heemschutpanden opgestart. In februari 2013 heeft het college middels een niet
gepubliceerde beleidsnota vastgesteld dat alleen monumenten worden aangewezen na
instemming van de eigenaar. In december 2013 heeft de gemeente besloten om 8
panden niet aan te wijzen als monument en het voornemen om 7 panden niet aan te
wijzen omdat de eigenaren daarmee niet instemmen. Tegen het afwijzingsbesluit en het
voornemen zijn in januari 2014 bij de gemeente Alphen aan den Rijn (rechtsopvolger
van Boskoop) bezwaar resp. zienswijze ingediend. Het bezwaar tegen afwijzing is in
juni 2014 afgewezen. In juli 2014 is bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het besluit
omdat het onzorgvuldig is gemotiveerd. Dit beroep wordt samen met Bond Heemschut
uitgevoerd. Van de Heemschutpanden zijn in juli 2013 vijf panden als monument
2012 2016 aangewezen en één (gemeentetoren) gedeeltelijk. In december 2014 heeft de rechtbank Pos.
het beroep gegrond verklaard en bepaald dat de gemeente haar huiswerk opnieuw moet
overdoen waarbij een goede belangenafweging kan maken op grond van de
monumentwaarde en belangen van de eigenaar. In oktober 2014 heeft de gemeente
alsnog besloten om 7 panden niet aan te wijzen als monument. Tegen dat besluit
hebben Heemschut en Cuypersgenootschap bezwaar aangetekend. De behandeling van
dit bezwaar is in verband met de rechterlijke uitspraak tijdelijk opgeschort waarbij d e 7
panden worden meegenomen met de 7 panden die eerder waren afgewezen. Voor deze
panden zijn redengevende omschrijvingen gemaakt. In november 2016 zijn de panden
met uitzondering van de Herv. kerk (heeft rijksbescherming vanwege het orgel)
aangewezen als gemeentelijk monument waarbij de belangen van de eigenaar worden
afgewogen. In dit proces is ook het door de gemeenteraad vastgestelde toekomstig
erfgoedbeleid van de gemeente Alphen meegenomen. Tegen het aanwijsbesluit zijn
door de eigenaren bij de rechtbank beroepen ingesteld voor de panden Reijerskoop 88,
Zijde 79 en Nieuwstraat 79. De verwachting is dat de rechtbank de beroepen
ongegrond zal verklaren.
In mei 2016 is aan de gemeente de monumentenstatus voor deze bijzondere kerk
aangevraagd omdat er ingrijpende plannen liggen voor de herontwikkeling van de al
jaren leegstaande kerk. De aanvraag is in oktober 2016 afgewezen omdat de gemeente
vindt dat de bescherming voor de kerk adequaat is geregeld door vaststelling van het
bestemmingsplan Noordwest 3 waarin een sloopverbod voor de kerk is opgenomen.
2016
? Tegen het afwijzingsbesluit is bezwaar ingediend. In februari 2017 is door de
?
projectontwikkelaar bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor
volledige transformatie van de kerk waarbij alleen de betonnen cirkelvormige
constructie gehandhaafd blijft als herinnering aan de kerk. De ramen krijgen wellicht
een andere plek. Er zal nog zienswijzen/bezwaar worden ingebracht omdat het
kerkgebouw te ingrijpend wordt aangetast. Het bezwaar tegen de afwijzing is in maart
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Den Haag

ZH

Den Haag

ZH

Gorinchem

ZH

Hillegom

ZH

Katwijk

ZH

Katwijk

Den Haag

Schoenmakersvakschool,
Crispijnstraat, 1921.

2014 2016

Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Anna van
Hannoverstraat 4, 1988-1990,
Herman Hertzberger

2016

?

Monumentenbeleid

2013

?

Sint Jozefkerk, 1925-1927, Jan
Stuyt

2013

?

Erfgoedbeleid

2015

?

Villa Allegonda/Hotel Savoy,
Boulevard 1, 1901/1916/1931
/1936/1957, J.J.P. Oud

2015 2017

Hillegom

Katwijk aan
Zee

2017 behandeld in een hoorzitting van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie
adviseert het college om het bezwaar ongegrond te verklaren. Met het kerkbestuur is er
overleg.
De projectontwikkelaar/eigenaar wil sloop van de school omdat herbestemming en
aanpassing economisch en financieel niet haalbaar zijn. In juli 2014 is de gemeente
verzocht om het schoolgebouw te beschermen. Ook de bewoners uit de omgeving
willen graag handhaving van het monumentale pand en zijn in onderhandeling met de
eigenaar om het pand aan te kopen. Den Haag kent een zeer streng aanwijzingsbeleid
waarbij alleen de top van het geïnventariseerde monumentenbestand een beschermde
status krijgt. Voor het overige wordt gekozen om te werken met beschermde
stadsgezichten. De school voldoet niet aan de top en vooralsnog kiest de gemeente niet
voor een monumentenstatus. Medio 2017 is de planning om de school te slopen. Het
mede n.a.v. de discussie over deze school ontwikkelde nieuwe gemeentelijke
erfgoedbeleid komt te laat.
In 2013 is het ministerie verhuisd naar de Resident in de Haagse Binnenstad en staat
het leeg. Er zijn plannen om het voormalige ministerie te slopen en te vervangen door
hoogbouw. In juli 2016 is een oproep gedaan aan de Haagse gemeenteraad voor het
behoud van het architectonisch zeer belangwekkend hoogtepunt in het oeuvre van
architect Hertzberger. Vanaf 2015 dient het gebouw als opvang voor vluchtelingen.
Samen met de Bond Heemschut is in januari 2013 de gemeente verzocht om beleid te
ontwikkelen tot aanwijzing en bescherming van panden op de gemeentelijke
monumentenlijst. De gemeente bezit nog geen eigen monumentenlijst. Ons verzoek is
door het college in juli 2013 afgewezen omdat door bezuinigingen geen financiële
middelen beschikbaar zijn. De gemeente wil eigenaren niet opzadelen met een
monumentenstatus waar geen financiële voordelen tegenover staan. Bij het
collegeakkoord na de raadsverkiezingen van maart 2014 is echter opgenomen dat de
gemeente toch wil onderzoeken of een monumentenbeleid mogelijk is. Medio april
2017 zijn ambtenaren bezig met de voorbereiding van een gemeentelijk
monumentenbeleid. Besluitvorming mogelijk later in 2017.
In februari 2013 is bij het gemeentebestuur aangedrongen tot handhaving van de kerk
als gemeentelijk monument. De herbestemming van de voormalige kerk wil maar niet
vlotten. In 2014-2015 zijn er plannen om alsnog woningen in de kerk te realiseren.
Daarnaast twijfelt de gemeente aan de monumentwaarde van de kerk.
Het erfgoedbeleid van Katwijk is toe aan een herziening. Met de gemeente zijn we in
overleg over de toekomstige ontwikkeling van het beleid.
In september 2015 sloot Hotel Savoy de deuren van het hotel waar nog de
voorjaarsexcursie en vergadering 2015 van het Cuypersgenootschap werd gehouden.
Het hotel werd verkocht aan een particulier. In samenwerking met het Comité
Allegonda waarin het CG deelneemt is contact opgenomen met de nieuwe eigenaar en
is overeenstemming dat het hotel weer haar oude functie als woonvilla terugkrijgt
waarbij de hinderlijke naoorlogse toevoegingen worden verwijderd. In principe wordt
de situatie van anno 1936 hersteld. In zomer 2016 zijn de werkzaamheden begonnen.
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In februari 2017 is de herstelde villa met de oorspronkelijke naam Allegonda voor
bewoning in gebruik genomen.

ZH

Katwijk

ZH

Krimpenerwaa
rd

ZH

Leiden

Vliegkamp
Valkenburg

Barakken Vliegveld Valkenburg,
Wassenaarseweg 75, 1940-1941

Erfgoedbeleid

Leiden

Joristrap Lakenhal, Oude Singel
28, 1874, J.W. Schaap

Op verzoek van o.m. het Cuypersgenootschap zijn de barakken in 2008 als gemeentelijk
monument aangewezen en loopt er een herbestemmingstraject nadat het
marinevliegkamp is gesloten en door het rijk is afgestoten. De barakken aan de
westzijde van de Wassenaarseweg zijn eigendom van Watermaatschappij Dunea. Dunea
(vh. DZH) is tegenstander van de monumentenstatus en is voorstander van sloop t.b.v.
2016
? drinkwaterwinning. De tijdelijke bewoning van deze barakken is in april 2016
?
opgeheven zodat ze leeg staan en er geen toezicht is waardoor grote kans op
vandalisme ontstaat. Over deze ontwikkeling zijn zorgen geuit naar de gemeente en
daarover is overleg. In voorjaar 2017 zijn er contacten met Dunea en intiatiefgroep
"Maken Bewaren" over herbestemming en gebruik. Er wordt nauw samengewerkt met
Heemschut en de plaatselijke comité Karakteristieke panden Katwijk.
Op 1 januari 2015 is de nieuwe gemeente Krimpenerwaard ontstaan door
samenvoeging van de gemeenten Schoonhoven, Bergambacht, Vlist, Ouderkerk en
Nederlek. In december 2015 is een start gemaakt met het formuleren van een
erfgoedbeleid voor de nieuwe gemeente. Hiervoor zijn al suggesties geleverd. In najaar
2015 2016
Neg.
2016 is door de gemeenteraad nieuwe beleid vastgesteld waarbij wel de aanwijzing van
nieuwe monumenten alleen door het college en de eigenaar kunnen worden
aangevraagd. De erfgoedverenigingen kunnen alleen suggesties aanleveren. Het CG
heeft tevergeefs zienswijzen ingediend tegen het nieuwe beleid.
In november 2015 is een reactie naar de gemeente verzonden waarbij zorgen worden
geuit over de voorgenomen verplaatsing van de historische Joristrap waarbij het
historische trappenhuis van stadsarchitect J. Schaap verloren gaat. Volgens de gemeente
en de Lakenhal is verplaatsing noodzakelijk om een binnenplein te creëren bij de
restauratie en verbouwing van het museum. Naar aanleiding van de reactie is door de
Rijksbouwmeester Floris Alkemade een aanvullend onafhankelijk onderzoek gedaan of
de trap op de huidige plaats gehandhaafd kan blijven. Na ampel beraad is hij tot de
2015 2016
Neg.
conclusie gekomen dat verplaatsing de voorkeur geniet. De RCE heeft ook met
tegenzin een advies tot verplaatsing gegeven. Deze adviezen heeft het college
overgenomen. In april 2016 is nog een zienswijze op de ontwerp-vergunning gegeven
dat door de gemeente niet is overgenomen. In mei 2016 is alsnog de
omgevingsvergunning tot transformatie en uitbreiding van het museum afgegeven. De
werkzaamheden zijn pas in de winter 2016-2017 van start gegaan in verband met een
eerder mislukte aanbestedingsprocedure. Tegen de vergunning is geen beroep ingesteld.
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ZH
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Noordwijk

Leiden

Kooikwartier, 1918, H.J. Jesse

Instelling gemeentelijke
monumentenlijst

Noordwijk
aan Zee

Hotel Sonnevanck, Koningin
Astridboulevard 50, 1903-1904

In juni 2016 is in navolging van de vereniging Oud-Leiden en de lokale stichting samen
met Heemschut een monumentenaanvraag bij de gemeente Leiden ingediend tot
aanwijzing als gemeentelijk monument van de Centrale Blokken van de wijk de Oude
Kooi nadat eigenaar Woningstichting De Sleutels heeft aangegeven om het complex te
2016 2016 slopen aangezien renovatie te duur is. De gemeenteraad heeft het college al opgedragen Pos.
om in te zetten op bescherming van de wijk. In december 2016 zijn de Centrale
Blokken alsnog aangewezen als gemeentelijk monument. De Woningstichting
respecteert het besluit van de gemeente en gaat alsnog de woningen renoveren waarbij
het monumentale karakter bewaard blijft.
Noordwijk heeft als enige gemeente in de Duin- en Bollenstreek nog geen
gemeentelijke monumenten. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten dat er
gemeentelijke monumentenlijst moest komen. Medio 2016 zijn er 63 waardevolle
objecten voorgedragen als gemeentelijk monument en zijn eigenaren hiermede in
kennis gesteld. 25 eigenaren hebben te kennen gegeven dat zij tegen een
monumentenstatus zijn. Bij de behandeling van de Stimuleringsregeling gemeentelijke
monumenten in de gemeenteraad van oktober 2016 werd er onverwacht een motie
ingediend met het voorstel om alleen monumenten aan te wijzen met instemming van
de eigenaar. Vervolgens werd de besluitvorming hierover aangehouden en de motie niet
in stemming gebracht. Het college zal op verzoek van de gemeenteraad nader
2016
? onderzoek doen naar aanwijzing met instemming van de eigenaar. Het CG heeft
Pos.
contact opgenomen met de gemeente en adviezen gegeven. In maart 2017 heeft het
college de gemeenteraad geïnformeerd waarbij is besloten dat 38 objecten waarvan geen
zienswijzen zijn ingediend worden aangewezen als monument. Zo heeft Noordwijk
eindelijk een eigen monumentenlijst. Met de 25 eigenaren die tegen een
monumentenstatus zijn, gaat het college in overleg en zal een belangenafweging maken.
In de raadscommissie van maart 2017 is nog een debat geweest over het uitblijven van
het antwoord van het college. De discussie in de gem eenteraad over het
monumentenaanwijzingsbeleid wordt in de loop van voorjaar 2017 vervolgd. Wel is
duidelijk dat een meerderheid van de Raad het beleid van het college steunt. Deze actie
wordt gezamenlijk met Heemschut uitgevoerd.
Oorspronkelijk gebouwd als RK-herstellings- en vakantieoord voor kinderen. Door
oorlogshandelingen en in de wederopbouwjaren zijn er in badplaatsen langs de kust nog
maar weinig van dit type herstellingsoorden aanwezig. In december is het college
verzocht om het beeldbepalende pand aan te wijzen als monument. In 2010 is een
principeverzoek gedaan voor sloop en nieuwbouw van een nieuw pand met 30
hotelappartementen. De gemeente heeft in 2012 aan dat plan geen medewerking
2016
?
?
gegeven vanwege de massaliteit. Vervolgens is in 2015 een principeverzoek ingediend
om de bestemming te wijzigen van hotel naar woonappartementen. Dit verzoek is door
de gemeente afgewezen. Vervolgens is door de eigenaar daarop de dialoog gezocht om
binnen de grenzen van het bestemmingsplan het hotel te verbouwen tot
hotelappartementen. Het pand verkeert in een verpauperde toestand door langdurig
achterstallig onderhoud en dat het pand volgens de eigenaar niet meer als hotel
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exploitabel is. Het college zet zich in voor behoud van de monumentale en
karakteristieke onderdelen van het pand.

ZH

OudBeijerland

OudBeijerland

Koni-kantoorpand, Langeweg 1,
Oud-Beijerland, 1952, arch.
Bogaerds uit Numansdorp

2016

?

ZH

Rotterdam

Vreewijk

Tuindorp Vreewijk, 1920-1935,
M.J. Granpré Molière

2010

?

2013

?

2014 2016

ZH

Rotterdam

Overschie

RK-kerk OLV. van
Altijddurende Bijstand, Burg.
Baumannlaan 171, 1952-1953,
J.P.L. Hendriks

ZH

Rotterdam

RotterdamZuid

Zuiderziekenhuis, Groene
Hilledijk 315, 1929-1939, W.G.
Witteveen en A. van der Steur.

In juni 2016 heeft het college besloten om de monumentenstatus van het kantoorpand
op verzoek van Koni op te heffen terwijl het nog in 2014 als monument is aangewezen.
Tegen het aanwijzingsbesluit heeft Koni bezwaar ingediend. Door de gemeente is geen
besluit op bezwaar genomen. Tegen het intrekkingsbesluit is bij het college bezwaar
ingediend. In oktober 2016 werd de hoorzitting gehouden door de plaatselijke
commissie bezwaarschriften. Basis voor het intrekkingsbesluit was een geheim rapport
over de toekomstmogelijkheden van Koni met of zonder het kantoorpand. Het rapport
was niet bij de stukken overlegd en kon wegens geheimhouding niet verzonden worden.
Onder protest hebben de bezwaarmakende partijen het geheime rapport geraadpleegd
op het gemeentehuis van Oud-Beijerland. Vervolgens heeft de commissie
bezwaarschriften in februari 2017 het college geadviseerd om het bezwaar gegrond te
verklaren omdat het intrekkingsbesluit gebrekkig is gemotiveerd. Daarnaast adviseert de
commissie het college om een besluit op bezwaar te nemen tegen het bezwaar van Koni
tegen de aanwijzing als monument. De commissie is van mening dat niet aannemelijk is
gemaakt dat het pand door de monumentenstatus vrijwel niet is te exploiteren, te
verhuren of te verkopen, dat bouwkundige oplossingen voor herbestemming
onbetaalbaar zijn of dat er geen alternatieve mogelijkheden zijn voor zinvol hergebruik.
Het college heeft in april 2017 nog geen besluit op bezwaar genomen.
Het ziet er naar uit dat in 2012 bescherming van grote delen van het tuindorp
waaronder de door het Cuypersgenootschap aangevraagde rijksstatus voor een aantal
woningen wordt gehonoreerd. In mei 2014 is het besluit ontvangen. Alleen de panden
Bree 110 -206, Klaphek 1-2 en Maarland 5-67 worden niet door het rijk aangewezen.
Voor deze panden is in augustus 2014 bij de gemeente de gemeentelijke
monumentenstatus aangevraagd. Anno 2017 heeft de gemeente deze aanvraag nog
steeds niet serieus in behandeling genomen.
In februari 2013 is de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd. In september
2013 heeft de gemeente laten weten dat ze het voornemen hebben om de kerk als
monument aan te wijzen. Kerkbestuur en deelgemeente Overschie hebben de gemeente
Rotterdam in december 2013 laten weten geen voorstander te zijn van de
monumentenstatus vanwege ruimtelijk-economische en financiële argumenten en zijn
voorstander voor sloop van de kerk. De gemeente moet nog een besluit nemen en is
met partijen in gesprek voor eventuele herbestemming. Op dit moment is er nog geen
duidelijkheid over de toekomst van de kerk.
De projectontwikkelaar wil het complex met uitzondering van het poortgebouw slopen.
In februari 2014 is hiervoor de monumentenstatus aangevraagd bij de gemeente. In het
overleg tussen gemeente, projectontwikkelaar en Cuypersgenootschap/Heemschut is
bereikt dat er nader onderzoek door BOEI komt tot behoud van het complex waarvoor
de gemeente financiën beschikbaar stelt. De ontwikkelaar kan nabij het ziekenhu is
woningen bouwen. In juli 2016 is duidelijk geworden dat het gehele complex behouden
blijft. In februari 2017 is gestart met de verbouw en herbestemming. Over de
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monumentenstatus wordt niet meer gesproken.
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Rotterdam

Rotterdam

Dijkzigtziekenhuis, dr.
Molenwaterplein 60, 1952-1961,
Adriaan Viergever en B.M. den
Hollander.

Rotterdam

Aanwijzing nieuwe monumenten

ZH

Rotterdam

Rotterdam

Calandlyceum/Wolfert Dalton
School, Argonautenweg, 1962,
Bureau Kuiper, Gouwetor & De
Ranitz

ZH

Rotterdam

Rotterdam

Fabriek Allan & Co./Remise
RET, Kleiweg 242-248, 1916,
J.P. Stok

2014

Er zijn aanwijzingen dat het bijzondere monument gesloopt zal worden. In april 2014 is
? bij de gemeente de monumentenstatus aangevraagd. Het ziet er naar uit dat het
Neg.
ziekenhuis toch gesloopt gaat worden.

Reeds in 2007 heeft de gemeente Rotterdam een groot aantal panden geselecteerd voor
bescherming als gemeentelijk monument. Slechts een klein gedeelte is vervolgens echter
aangewezen. Mede n.a.v. een stevige discussie over o.a. het behoud van het
Zuiderziekenhuis heeft de raad het college opgedragen om het aanwijzingsproject in
2015
? overleg met de in Rotterdam actieve erfgoedverenigingen af te ronden. Jaarlijks komen
de verenigingen samen en kiezen dan uit de lijst van ca. 180 objecten de 20 objecten die
op dat moment in procedure gebracht kunnen worden. Daarbij is er oog voor
kwetsbaarheid van bepaalde panden of thema's, zoals bijv. wederopbouw, die actueel
zijn. Ook is er de ruimte om nieuwe panden toe te voegen aan de lijst.
Het Calandlyceum dreigt vervangen te worden door nieuwbouw. De gemeente zet in
op sloop van het gebouw. Daarmee verdwijnt een unieke naoorlogse school. Het
Cuypersgenootschap heeft eind 2015 opgeroepen tot behoud en daarna met raadsleden
over het gebouw gesproken. In augustus 2016 is een monumentenaanvraag gedaan. In
2015
? oktober 2016 is het door de wethouder afgewezen met verwijzing naar eerdere
besluitvorming. Tegen het afwijzingsbesluit is bezwaar ingediend omdat er nog geen
procedure ingevolge de monumentenverordening is gevolgd en advies bij de
monumentencommissie is gevraagd. In april 2017 is de hoorzitting door de
bezwarencommissie gehouden.
In juni 2016 is de monumentenaanvraag ingediend voor deze vroegere fabriek en
remise. Sloop dreigt voor de bouw van een nieuwe remise. Het Cuypersgenootschap
hoopt dat de meest historische delen opgenomen kunnen worden in het nieuwe
complex. Er zijn gesprekken gaande met raadsleden en de RET (eigenaar). In november
2016 is door het college de remise voorbeschermd en de monumentenprocedure
opgestart. In december 2016 heeft het college alsnog besloten om de remise niet te
beschermen aangezien de RET negatief is voor bescherming waarbij grote negatieve
gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de RET. Bij aanwijzing als monument heeft
2016 2017
de locatie geen toekomstwaarde voor de RET en wordt zij gedwongen het terrein te
verlaten. Aangezien het besluit is voorzien van een uitgebreide deugdelijke motivering,
heeft het geen zin om bezwaar aan te tekenen. Wel heeft onze behoudsactie
geresulteerd dat de remise zal worden gedemonteerd en worden verplaatst naar het
terrein van de Stichting Stoomtrein Goes-Borssele. Aangezien behoud in situ niet
mogelijk is, wordt ingestemd met het plan als enige alternatief tot voorkoming van
vernietiging van dit inmiddels zeldzaam geworden erfgoed. In voorjaar 2017 is
begonnen met demontage.
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Het veerhuis van Heijplaat is een vergeten monument in de haven van Rotterdam. Er
zijn bij de gemeente Rotterdam plannen om het verwaarloosde pand te slopen.
Vanwege de relatie tot tuindorp Heijplaat zet het Cuypersgenootschap in op behoud.
?
?
Brieven zijn verzonden en in augustus 2016 is een monumentenaanvraag gedaan. Een
lokale groep zet in op hergebruik van het gebouw. De aanvraag is door de gemeente in
behandeling genomen.
In januari 2013 is zienswijze bij de gemeente ingediend tegen de plannen van de
gemeente om panden in Sassenheim af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst
die lager scoren dan 17 punten die door Dorp, Stad en Land zijn gegeven. Panden die
17 punten scoren wordt de beslissing gelaten aan de eigenaar. Panden die hoger d an 17
punten scoren blijven op de lijst staan of worden aan de monumentenlijst toegevoegd.
Bij de gemeenteraad is ingesproken. In mei 2013 heeft de gemeenteraad toch het
voorstel van het college overgenomen. Tegen het voorstel om 12 gemeentelijke
monumenten in Sassenheim van de lijst af te voeren is in februari 2014 zienswijze
ingediend. De gemeente heeft de zienswijze in mei 2014 ongegrond verklaard omdat de
monumentencommissie akkoord is gegaan met afvoer van de lijst. In december 2014
zijn nogmaals 9 Sassenheimse monumenten van de lijst afgevoerd op verzoek van de
eigenaar. In 2015 en 2016 zijn er nogmaals 2 monumenten van de lijst verwijderd
?
?
wegens te hoge kosten voor renovatie waardoor de puntenscore naar beneden is
bijgesteld. Verder is nog een monumentwaardig pand in Voorhout gesloopt. Van de
oorspronkelijke monumentenlijst van Sassenheim is niet veel meer overgebleven.
Bezwaar maken heeft geen zin omdat ook de monumentencommissie met de afvoer
heeft ingestemd. Deze behoudsactie is samen met Bond Heemschut uitgevoerd. Het
plaatselijke CDA wil uitzoeken of het rigide monumentenbeleid van de gemeente kan
worden aangepast zodat monumentwaardige panden toch enige vorm van bescherming
zal krijgen. Dit heeft geresulteerd dat de gemeenteraad in maart 2017 het voorstel van
het CDA met krappe meerderheid heeft aangenomen waarbij een parapluplan cultureel
erfgoed wordt gemaakt waarin beeldbepalende panden bescherming tegen sloop
krijgen. Aan het raadsbesluit heeft de secretaris van het CG eerder op de dag van
vaststelling nog een zin toegevoegd.
Als lid van de plaatselijke klankbordgroep ziet de secretaris toe op de ontwikkelingen
van het monumentenbeleid van Voorschoten en door de gemeente voorgenomen
uitbreiding en herziening van de gemeentelijke monumentenlijst. De Moeder Godskerk
staat al jaren op de voorkeurslijst van potentiële gemeentelijke monumenten. De
gemeente is in gesprek met het kerkbestuur voor het toekomstperspectief van het
kerkgebouw. Voorjaar 2016 is de kerk onttrokken aan de eredienst. Het kerkbestuur wil
?
?
sloop van de kerk en ontwikkeling van zorgwoningen op de plek van de kerk. In
augustus 2016 is een dringend verzoek aan de gemeente gedaan om de kerk versneld
voor te dragen als monument. Het college heeft de monumentenaanvraag in september
2016 in behandeling genomen waarbij de kerk is voorbeschermd. Verder is een
redengevende omschrijving opgesteld en wordt er een herbestemmingsonderzoek
uitgevoerd. De gemeente Voorschoten wil graag dat het kerkgebouw behouden blijft.
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Op basis van de oude verordening is in oktober 2015 bescherming gevraagd voor 30
monumentwaardige panden. In augustus 2016 is onze aanvraag door de gemeente niet
ontvankelijk verklaard met verwijzing naar de huidige verordening. Een aantal panden
uit ons verzoek zijn inmiddels als monument aangewezen.
Medio 2013 is gestart met het voorontwerp parapluplan waarin beeldbepalende panden
via het bestemmingsplan worden beschermd. Bij het vaststellen van het ontwerpplan
zijn een aantal panden toegevoegd. In september 2014 zou het definitieve
bestemmingsplan vastgesteld worden. Door de inmiddels nieuw aangetreden
gemeenteraad is het niet vastgesteld en is opnieuw een voorbereidingsbesluit
vastgesteld. Het na de raadsverkiezingen van 2014 aangetreden nieuwe
gemeentebestuur wil dat het erfgoedbeleid versoberd wordt. Het parapluplan wordt
vervangen waarbij minder wordt beschermd en nadere regels versoberd of weggelaten.
Er is in juni 2015 gereageerd namens klankbordgroep op concept-raadsbesluit.
Gemeenteraad heeft besloten alsnog concept-raadsbesluit in de inspraak te brengen.
Tot 12 nov. 2015 kan zienswijze op de nota worden gegeven. In januari 2016 is het
versoberingsvoorstel door de gemeenteraad van tafel geveegd en besloten om het
parapluplan weer uit de ijskast te halen in afwachting van nieuwe landelijke
regelinggeving i.h.k.v. de omgevingswet. In juli 2016 is zienswijze gegeven op het
concept-paraplubestemmingsplan dat in oktober 2016 is vastgesteld. In 2017 is een start
gemaakt met het maken van nieuw erfgoedbeleid waarbij de burgers en stakeholders
worden geraadpleegd.
In februari 2015 is de aanvraag tot aanwijzing van de villa bij de gemeente ingediend
omdat de te koop staande villa gesloopt dreigt te worden door een eventuele nieuwe
eigenaar. In september 2015 is het aanwijzingsverzoek door de gemeente afgewezen op
politieke gronden ondanks een positief advies van de monumentencommissie.
Bezwaarschrift is in november 2015 ingediend. Ondanks dat de bezwarencommissie d e
gemeente heeft geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren wegens gebrekkige
motivering, heeft de gemeente toch besloten om het besluit in stand te houden en aan
te vullen zonder terug te koppelen naar de monumentencommissie. In juli 2016 is bij de
rechtbank Den Haag beroep aangetekend tegen het besluit. Het pand is wel via het
bestemmingsplan beschermd en illegaal door de eigenaar moedwillig beschadigd. In
januari 2017 is het beroep door de rechtbank ongegrond verklaard. De gemeente is niet
verplicht om terug te koppelen naar de monumentencommissie.
De buitenplaats dat als rijksmonument is aangewezen is al jaren verlaten en de huidige
eigenaar, een projectontwikkelaar laat het landgoed verkommeren. Met name het
belangrijke speelhuisje Stugan staat er slecht voor. In augustus 2016 is de gemeente
dringend verzocht om handhavend op te treden tegen het verval en verwaarlozing.
Najaar 2016 heeft de gemeente besloten om te gaan handhaven en gesprekken te
voeren met de eigenaar. Inmiddels zijn er al een aantal maatregelen genomen om de
villa wind en waterdicht te houden. Een onderzoek van de Monumentenwacht wees uit
dat de villa zwaar verwaarloosd is en dringend gerestaureerd dient te worden.
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Aanvraag tot bescherming ingediend in juli 2016 nadat de gemeente op verzoek van het
kerkbestuur de lopende procedure tot uitbreiding van de gemeentelijke
monumentenlijst heeft stopgezet. In november 2016 is de kerk als gemeentelijk
monument aangewezen. Het kerkbestuur heeft definitief gekozen om te kerken in Het
Kruispunt en de Geref. kerk De Hoeksteen af te stoten. Deze actie is gezamenlijk met
de Bond Heemschut gedaan.
In oktober 2013 is gereageerd op plannen van B&W van de gemeente tot harmonisatie
van het monumentenbeleid waarbij de gemeentelijke monumentenlijst van de
voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle verdwijnt en in Nieuwerkerk aan den
IJssel en Moordrecht geen gemeentelijke monumenten worden aangewezen. B&W
hebben de plannen onder druk van de gemeenteraad ingetrokken en de gemeenteraad
in januari 2014 de keuze gegeven voor een aantal opties tot bescherming van het
erfgoed. De gemeenteraad heeft gekozen voor bescherming beeldbepalende panden
waarbij de eigenaar de keuze krijgt om het pand tot monument aan te wijzen. Deze
behoudsactie wordt samen met Bond Heemschut uitgevoerd.
Boerderij is zwaar vervallen en weer en wind hebben er vrij spel. De eigenaar heeft geen
middelen om de voorgenomen restauratie verder op te pakken. Gemeente gaat in
januari 2016 nog niet handhaven wegens het ontbreken van de financiële middelen van
de eigenaar. Een hernieuwd verzoek tot handhaving wordt ingediend. Intern is wel in
overleg met diverse partijen tot overname van de boerderij.
Vanuit de gemeenteraad zijn er plannen om de gemeentelijke monumentenlijst te
herijken om de regeldruk te beperken. Met name in Zierikzee dreigt een groot aantal
panden van de lijst te worden afgehaald, zo zijn de berichten begin 2016. In februari en
juni 2016 is op de plannen gereageerd. De gemeente zal onze reactie meenemen in het
verdere ontwikkelen van het monumentenbeleid. Men heeft al besloten het voornemen
af te zwakken en de herijking van de lijst vooral te gebruiken om de redengevende
omschrijvingen aan te scherpen. Mogelijk worden alleen panden geschrapt die hun
monumentale waarden door brand of renovatie hebben verloren. In januari 2017 heeft
Dorp, Stad en Land (DSL) een rapportage laten opstellen waarbij wordt voorgesteld
om 45 panden af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst die inmiddels een
geheel of gedeeltelijk gereconstrueerde gevel hebben. Het Cuypersgenootschap is
tevreden met de rapportage, maar geeft wel het advies om de genoemde 45 panden nog
eens kritisch te laten bekijken door de monumentencommissie naar de bouwhistorische
waarden. Het Cuypersgenootschap blijft het proces volgen en onderhoudt contacten
met lokale organisaties.
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De rijksaanvraag, ingediend in oktober 2009, is in januari 2012 afgewezen. Tegen het
besluit van het rijk is geen bezwaar ingediend. Bij de gemeente Sluis is in maart 2012 de
gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd. Najaar 2012 wordt duidelijk dat het
pand behouden blijft en wordt herbestemd als archeologisch museum. De gemeente
heeft in 2013-2015 een monumentenbeleid ontwikkeld waarin het mogelijk wordt om
gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Onze aanvraag wordt vanaf 2016 weer
opgepakt nadat het beleid en de erfgoedverordening in december 2015 door de
gemeenteraad is vastgesteld. In 2017 worden de eerste gemeentelijke monumenten
aangewezen. Dit pand zit vermoedelijk bij de eerste selectie van de gemeente.
Medio 2013 ziet het er naar uit dat de kerk behouden blijft en een zinvolle bestemming
krijgt. Inmiddels is de kerk in 2014 verkocht, maar de eigenaar zit niet op een
monumentenstatus te wachten. De gemeente Terneuzen moet medio 2015-2016 nog
een besluit nemen. Deze behoudsactie wordt samen met Bond Heemschut uitgevoerd.
Begin 2017 is er nog steeds geen besluit.
In april 2014 is de kerk voor de eredienst gesloten. In maart 2015 is het verzoek aan de
gemeente gedaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument. De gemeente heeft een
kerkenvisie vastgesteld en heeft naar aanleiding van ons verzoek overleg gehad met het
kerkbestuur om te komen tot behoud en herbestemming. De monumentencommissie
van de gemeente is van mening dat de kerk wel van cultuurhistorische betekenis is,
maar niet monumentwaardig en heeft de gemeente een negatief advies gegeven. Op
grond van het advies van de monumentencommissie kon de gemeente niets anders
doen dan ons verzoek in mei 2016 af te wijzen. Ook het overleg met her kerkbestuur
over de herbestemming heeft niets opgeleverd. Helaas is de kerk in juni 2016 gesloopt
nadat via Heemschut de belangwekkende ramen zijn verwijderd en opgeslagen.
In november 2011 is de gemeente verzocht om de kerk als monument aan te wijzen.
De gemeente heeft vervolgens meegedeeld dat de kerk wordt meegenomen in de
voorgenomen uitbreiding van de gemeentelijke monumenlijst dat al jaren duurt. Medio
2017 wordt besluitvorming verwacht.
Blijkens telefonische mededeling bleek er geen voornemen van de gemeente Best om
de in de verordening voorgeschreven monumentenprocedure op te starten. In maart
2012 is de gemeente in gebreke gesteld omdat de wettelijke termijnen om een besluit te
nemen zijn verstreken. De voorgeschreven procedure wordt nu gevolgd en de
dwangsom is door de gemeente aan ons overgemaakt. In februari 2014 is vernomen dat
het kerkbestuur akkoord gaat met de redengevende beschrijving. Besluitvorming wordt
medio 2017 verwacht.
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Rijksaanvraag ingediend in december 2011. Gemeente, kerkbestuur en Raad voor
Cultuur zijn positief. In januari 2014 is de kerk door de minister als rijksmonument
aangewezen. Tegen de aanwijzing is door de rechtsopvolger van het oude kerkbestuur
bezwaar ingediend. Op grond van het bezwaar heeft de minister in juli 2014 opnieuw
een heroverwegingsbesluit genomen en geconcludeerd dat de kerk is getoetst op
onjuiste beleidsregels. De beleidsregels wederopbouw zijn zo streng dat een monument
moet behoren tot de top. De minister is van mening dat de kerk niet behoort tot de top
en heeft alsnog de kerk van de lijst afgevoerd. Het bezwaar van het kerkbestuur is voor
80 procent ongegrond verklaard. Tegen het besluit van de minister wordt geen beroep
ingesteld. In september 2014 is de gemeente Cranendonck verzocht om de kerk op
gemeentelijk niveau te beschermen. De monumentencommissie heeft positief
geadviseerd en er wordt nu een redengevende omschrijving opgesteld. Tevens doet de
gemeente onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van de sinds 2013 gesloten
kerk.
Verzoek tot aanwijzing ingediend in juli 2011. De besluitvorming is vervolgens
aangehouden in afwachting van gemeentelijk monumentenbeleid. In november 2013
heeft de gemeente bericht dat het voornemens is om de kerk aan te wijzen als
monument en hebben dit voornemen kenbaar gemaakt aan het kerkbestuur zodat het is
voorbeschermd. Het kerkbestuur is positief. In 2015 is bericht van de gemeente
ontvangen dat de aanwijzingsprocedure op een laag pitje staat in verband met het
herbestemmingsproces. De gemeente wil de kerk verwerven en herbestemmen. Zodra
het koopcontract is getekend zal de kerk als monument worden beschermd. De
gemeente verwacht in het tweede kwartaal van 2017 een besluit te nemen.
In november 2013 is de gemeente verzocht om het naoorlogse gedeelte van de centrale
alsmede 7 dienstwoningen aan te wijzen als gemeentelijk m onument. Het vooroorlogse
gedeelte van de centrale is rijksmonument. BOEi heeft de panden overgenomen en zal
het herontwikkelen en herbestemmen. In juni 2016 is een deel door de gemeente
aangewezen als gemeentelijk monument. De 7 dienstwoningen waarvoor al een
sloopvergunning werd afgegeven zullen later beschermd worden nadat ze zijn
herbestemd.
De gemeente Halderberge wil haar monumentenlijst herijken. Helaas laat men na om
naoorlogs erfgoed mee te nemen in de herijking. We hebben in mei 2016 een reactie
naar de gemeente verzonden. De gemeente heeft uitvoerig gereageerd dat de
ingebrachte zienswijze niet hebben geleid tot aanpassing van haar beleid.
In zomer 2016 is de kerk nog niet gesloopt, maar wordt de klokkentoren wel
gerestaureerd. De dorpsvereniging Hart van Moerdijk is voorstander van behoud van
de kerk of een haalbare invulling van het terrein op de plaats van de kerk. In 2016-2017
zijn er plannen om het dak van de kerk te slopen waarbij de kerk wordt verruïneerd.
Binnen de muren van de dakloze kerk wordt dan een speelterrein ingericht. Zie voor de
voorgeschiedenis de voorgaande jaarverslagen.
In april 2016 is een zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Moerdijk naar de
gemeente gestuurd omdat geen rekening was gehouden met de monumentenstatus van
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Op 1 april 2014 heeft de gemeente Oosterhout besloten om de gemeentelijke
monumentenstatus op te heffen op verzoek van de eigenaar omdat de voorgenomen
verkoop van het pand wegens de beschermde status lastig is. Het advies van de
monumentencommissie tot handhaving van de beschermde status is niet overgenom en
en het rapport van deskundige BAAC, opgesteld in opdracht van de eigenaar,
overgenomen. BAAC acht het pand niet monumentwaardig. In mei 2014 is bezwaar
tegen het besluit aangetekend. De bezwarencommissie van de gemeente heeft in
augustus 2014 geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren omdat de gemeente
haar besluit tot afvoering onvoldoende heeft gemotiveerd. Op grond van het advies van
?
de commissie heeft de gemeente een aanvullend advies en nader onderzoek bij BAAC
laten uitvoeren. In september 2015 heeft de gemeente besloten om het advies van hun
eigen bezwarencommissie niet op te volgen en te verwijzen naar het onderzoek van
BAAC. De gemeente heeft nog medio 2015 geen besluit op bezwaar genomen.
Heemschut en Cuypersgenootschap hebben beroep aangetekend bij de Rechtbank
Zeeland/West-Brabant en opdracht gegeven voor een eigen deskundigenonderzoek. In
augustus 2016 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank is van
mening dat de monumentencommissie haar advies niet deugdelijk heeft onderbouwd en
dat de gemeente mocht meegaan in de deskundige adviezen van BAAC.
Aan de gemeente is in januari 2012 verzocht om het vm. Fraterklooster te bescherm en.
Dit verzoek wordt meegenomen in het nog te ontwikkelen monumentenbeleid. In juli
2014 heeft het gemeentebestuur besloten om het klooster te beschermen. De eigenaar
heeft bezwaar ingediend en is niet eens met het besluit van de gemeente. Medio 2016 is
Pos.
het gebouw na een lange bezwaarprocedure toch definitief monument geworden.
Tevens gaat de gemeente mede na onze lobby toch starten met de ontwikkeling van een
monumentenbeleid. In september 2016 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Cultureel
Erfgoed 2016 vastgesteld.
Om de ontwikkeling van het monumentenbeleid in de gemeente te versnellen is in mei
2016 verzocht om vier bijzondere panden in de gemeente te beschermen. De gemeente
laat op dit moment redengevende omschrijvingen opstellen.
In januari 2013 is de gemeente verzocht om de kerk te beschermen. De kerk is door
ons erelid Wies van Leeuwen bestempeld als één van de mooiste kerken van Brabant.
In juli 2013 is de kerk door de gemeente voorbeschermd en wordt met het kerkbestuur Pos.
overlegd voor een zinvolle herbestemming. Begin 2016 is de kerk definitief aangewezen
tot gemeentelijk monument.
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In juli 2012 is de gemeente Son en Breugel verzocht om de kerk te beschermen als
monument. De monumentencommissie heeft positief geadviseerd om de kerk te
beschermen. Toch heeft de gemeente in maart 2014 ons verzoek afgewezen nadat we
de gemeente in gebreke hebben gesteld. Tegen het afwijzingsbesluit is bezwaar
ingediend en het bezwaar is in juli 2014 behandeld door de bezwarencommisie.
Ondanks het advies van de bezwarencommissie om ons bezwaar gegrond te verklaren,
heeft de gemeente alsnog in december 2014 besloten om niet tegemoet te komen aan
onze bezwaren en het primaire besluit in stand gehouden. Tegen het besluit is beroep
bij de Rechtbank Oost-Brabant aangetekend. Helaas is in december 2015 het beroep
door de Rechtbank ongegrond verklaard. Anno 2016 kiest een kleine meerderheid van
het gemeentebestuur nog steeds voor nieuwbouw van een multifunctionele
accomodatie op de plaats van de kerk, dat aan de eredienst wordt onttrokken en het
kerkbestuur heeft gekozen tot sloop.
Gemeente weigert monumentenlijst uit te breiden, terwijl er wel geïnventariseerd is.
Delen van het NS-station van Van der Gaast kwamen mogelijk in gevaar door
uitblijven bescherming. Inmiddels is het station opgenomen in het aanwijsprogramma
wederopbouw 1959-1965 en is in april 2015 aangewezen als rijksmonument. In
november 2014 heeft de nieuwe gemeenteraad besloten tot uitbreiding van de
monumentenlijst met toevoeging van wederopbouwpanden. Het Cuypersgenootschap
wordt betrokken bij de selectie van de panden. Jaarlijks worden er 5 panden
geselecteerd voor bescherming. In 2017 en 2018 wil men zelfs in totaal 100 panden
aanwijzen, dus 50 per jaar. Ook nu is het Cuypersgenootschap weer betrokken bij de
selectie.
In februari 2012 is ons verzoek door de gemeente afgewezen. Vervolgens is bezwaar
gemaakt omdat de voorgeschreven procedure volgens de verordening niet is gevolgd.
In maart 2013 heeft het college ons bezwaar ongegrond verklaard. De gemeenteraad
besloot om geen nieuwe monumenten toe te voegen omdat bescherming van het pand
de ontwikkeling van het gebied zou belemmeren. Het pand ligt in een beschermd
stadsgezicht en de monumentencommissie heeft positief over de bescherming
geadviseerd. Er is geen beroep tegen het besluit bij de rechtbank ingesteld. De kans
bestaat dat het nieuwe college in 2014 toch een nieuw monumentenbeleid zal
vaststellen waarbij ruimte wordt gegeven voor uitbreiding van de gemeentelijke
monumentenlijst. De eigenaar van Spoorlaan 346 denkt inmiddels ook na over behoud
van de meest beeldbepalende delen van het gebouw. In november 2014 heeft de
gemeenteraad besloten tot uitbreiding van de monumentenlijst met toevoeging van
wederopbouwpanden. Inmiddels is ook duidelijk dat het pand behouden blijft. Begin
2017 is er gestart met een nieuwe planvorming voor het gebouw.
Samen met de Heemkundekring van Tilburg en Bond Heemschut is in augustus 2016
een monumentenaanvraag ingediend tot bescherming vanwege de discussie over de
renovatie. De lobby heeft een redelijk positief effect gehad. Men gaat het grotendeels
renoveren met behoud van het oude karakter. Te betreuren valt wel dat men een grote
winkelplint aan het gebouw bouwt. In het interieur blijven veel unieke kunstwerken
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behouden.
In juli 2012 is het pand door een aanslag verwoest. Wij hebben de gemeente dringend
verzocht om de restanten van het rijksmonument te behouden en in oude staat terug te
reconstrueren volgens de oorspronkelijke tekeningen. In februari 2013 heeft het college
aangegeven dat de restanten van het monument zwaar door roetvorming zijn aangetast
en moeilijk zal worden om het pand met behoud van de restanten op te bouwen. In
april 2015 is door de gemeenteraad besloten voor bouw van een nieuw gemeentehuis
met multifunctioneel centrum op de locatie van het verwoeste pand. Aan de architect
wordt opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze elementen van het oude
raadhuis opgenomen kunnen worden in het nieuwe complex. Medio 2016 is er een plan
aangenomen door de gemeenteraad met volledig behoud en herstel van het exterieur
van het monument.
In april 2011 is de gemeente verzocht om de kerk te beschermen. In december 2013 is
ons verzoek door de gemeente afgewezen nadat we de gemeente in het kader van de
wet Dwangsom in gebreke hebben gesteld omdat er niet gereageerd werd op ons
verzoek. Reden van de afwijzing is dat het kerkbestuur tegen aanwijzing is en de
gemeente het voornemen heeft om een monumentenstop in te stellen.
Monumentencommissie is wel positief. Tegen dit besluit is in januari 2014 bezwaar
ingediend. Een voorgenomen hoorzitting door de bezwarencommissie is in maart 2014
door de gemeente afgezegd omdat de zaak nog in de welstandscommissie behandeld
moest worden en de gemeente opnieuw een besluit zal nemen op grond van het advies
van de commissie. Op 26 maart 2015 is een discussieavond gehouden over het
toekomstig monumentenbeleid. De kerk zal in de discussie over het beleid worden
meegenomen. Medio 2016 is door de gemeente toegezegd dat er snel besluitvorming
volgt. Dit heeft men tot op heden niet waar kunnen maken. Wel is duidelijk dat men
met ons verzoek bezig is.
In maart 2015 is deelgenomen aan een door de gemeente georganiseerde
discussieavond over het toekomstige monumentenbeleid. Besloten is dat er draagvlak is
voor de gemeentelijke monumentenzorg en dat de gemeentelijke monumentenlijst in
stand blijft en er ruimte is voor uitbreiding. In september 2015 is gereageerd op het
door het college gepresenteerde aanpassingsbeleid. In december 2016 heeft de
gemeenteraad de actualisering van het monumentenbeleid vastgesteld.
In maart 2016 is positief gereageerd op de provinciale beleidskader Monument in
beweging 2016-2019. Dit beleid is inmiddels door de provincie vastgesteld. Zaak
afgerond.
In januari 2012 is de gemeente verzocht om de kerk te beschermen. De gemeente heeft
onze aanvraag in juli 2012 afgewezen omdat de gemeente geen mogelijkheden heeft om
gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Aan de gemeenteraad is bij brieven van
januari en september 2013 verzocht om de verordening zodanig aan te passen zodat
mogelijk is om monumenten te laten beschermen. In november 2014 is nog een
zienswijze ingediend op de concept-welstandsnota. Tot nu toe heeft de gemeente dit
wegens gebrek aan financiële middelen achterwege gelaten.
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In december 2012 is de gemeenteraad van Eijsden-Margraten verzocht om geen
medewerking te verlenen aan de plannen van het college om het monumentenbeleid
wegens bezuiniging en terugdringen van de regeldruk geheel te staken en de
erfgoedverordening zodanig te wijzigen dat de bestaande gemeentelijke monumenten in
de voormalige gemeente Margraten van de lijst worden geschrapt en het ook niet meer
mogelijk is om monumenten aan te wijzen. De gemeenteraad heeft alsnog het voorstel
van het college aangenomen maar met een restrictie dat het college met alternatieven
moet komen tot bescherming van het erfgoed. In 2013-2014 is gesproken over
bescherming zonder te komen tot algeheel beleid waarbij het erfgoed wordt beschermd.
Begin 2016 is door de raad het besluit genomen dat circa 100 panden bescherming
krijgen via het bestemmingsplan. Een lobby voor herstel van de monumentenlijst was
helaas niet succesvol. Daarmee is deze zaak afgerond.
Aanvraag tot bescherming bij de gemeente Heerlen ingediend in juni 2008.
Sloopvergunning in juni 2008 afgegeven. In maart 2011 is de kerk als gemeentelijk
monument aangewezen. Parochie is tegen aanwijzing in beroep bij de rechtbank gegaan.
Passende bestemming als gemeentearchief komt in zicht. De rechtbank heeft het
bezwaar van de parochie ongegrond verklaard. Parochie is in hoger beroep bij de Raad
van State gegaan. In augustus 2014 heeft de Raad van State echter besloten dat de
gemeente niet zorgvuldig is geweest in de besluitvorming en het aanwijzingsbesluit
vernietigd. Op dat moment was de kerk echter al opgenomen in het
aanwijzingsprogramma 1959-1965 van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Medio 2016 is
de kerk nog steeds voorbeschermd als rijksmonument en is de verkoop van het lege
gebouw aan de gemeente voor herbestemming bijna rond.
De kerk is bouwtechnisch bijzonder vanwege de toepassing van een voor de
Nederlandse kerkbouw uitzonderlijke en zeer vooruitstrevende bouwmethode door
middel van prefab beton. Voor zover bekend is het de enige geprefabriceerde kerk in
Nederland. In 2010 is de kerk onttrokken aan de eredienst. In juni 2012 is het verzoek
aan de gemeente Heerlen gedaan om de kerk te beschermen. De beslissing van de
gemeente is aangehouden na onderzoek door het dekenaat Heerlen over het gebruik en
toekomst van het religieus erfgoed binnen haar grenzen. Het dekenaal kerkenplan is in
juni 2014 gepresenteerd. Medio 2016 is de toekomst van het gebouw onduidelijk. De
gemeente zoek verschillende opties voor deze locatie, van behoud tot sloop of
gedeeltelijke sloop.
In november 2016 is de gemeente verzocht tot aanwijzing van de panden:
Verpleegsterflat aan de Groene Boord 21 van Fritz Peutz uit 1955; Winkels met
bovenwoningen Oranje-Nassau aan de Raadhuisstraat 2-68 van Frits Peutz uit 1952;
Gedachteniskapel aan de Akerstraat 37a nabij de begraafplaats van Frits Peutz uit 1961;
Mijnschool aan de Benzenraderweg 1 en brandweerkazerne aan de Bekkerweg 44, beide
van Theo Boosten. De afhandeling van dit verzoek wacht op de verdere ontwikkeling
van het gemeentelijke monumentenbeleid.
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In november 2016 heeft de gemeenteraad een motie van het CDA aangenomen om
naast de culturele waardenkaart ook een gemeentelijke monumentenlijst te ontwikkelen.
De gemeente heeft nog maar 1 gemeentelijk monument. Het Cuypersgenootschap is al
jaren betrokken bij de lobby voor de uitbreiding van de lijst. De gemeente verwacht
voor de zomer van 2017 nog enkele stappen te zetten.
Rijksaanvraag ingediend in december 2011. Pas in voorjaar 2014 heeft de gemeente
Horst aan de Maas positief geadviseerd. Aan de Raad voor Cultuur is medio 2014 nog
advies gevraagd. Na een positief advies van de Raad voor Cultuur is de kerk in januari
2016 als rijksmonument aangewezen en vervolgens ingeschreven in het rijksregister.
In november 2010 gemeente Kerkrade verzocht tot bescherming. Kerk is in februari
2012 onttrokken aan de eredienst. Gemeente heeft de aanvraag nog steeds in
behandeling. Monumentencommissie is positief over bescherming. De gemeente heeft
medio 2017 nog steeds geen besluit genomen. Verder is met de gemeente overleg
gaande over de ontwikkeling van het gemeentelijk monumentenbeleid.
Rechtbank heeft beroep tegen afwijzing rijksaanvraag in september 2011 ongegrond
verklaard. Vervolgens is in oktober 2011 bij de gemeente een aanvraag gemeentelijke
monumentenstatus ingediend. Deze is in behandeling. Sinds 2012 is er overleg met de
gemeente over dit dossier. Het streven is om tot een herbestemming van de kerk te
komen.
In januari 2014 is een verzoek aan de gemeente Stein gedaan tot bescherming van de
belangrijkste bouwwerken uit de wederopbouwperiode. Het nieuwe college heeft ons
verzoek opgepikt en wil een gemeentelijke monumentenlijst vaststellen. De bedoeling is
om in 2014 een plan de campagne op te stellen en vanaf begin 2015 te starten met de
aanwijzingen. Anno 2016 is er nog geen officieel beleid, maar zijn ambtenaren wel druk
bezig met de voorbereidingen van beleid. Vermoedelijk start men in 2017 met het
aanwijzen van beeldbepalende panden.
In oktober 2012 is aan de gemeente een verzoek gedaan om het monumentenbeleid te
ontwikkelen. Hierop is door de gemeente positief op gereageerd. Aan de gemeenteraad
is in april 2013 nader uitleg gegeven. In april 2015 is door de gemeente besloten om een
startnotitie monumentenzorg op te stellen. Sinds eind 2016 werkt de gemeente aan deze
nota. Er is goed contact met betrokken ambtenaren.
in maart 2016 is het gemeentebestuur verzocht om de zorg voor het
wederopbouwerfgoed te betrekken bij de verdere beleidsontwikkeling van het
erfgoedbeleid. Dit advies is positief opgepakt. Medio 2017 is de nieuwe beleidsnotitie
waarschijnlijk klaar.
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In maart 2014 is de gemeente Venray verzocht om de monumentenlijst uit te breiden
waarbij een lijst van 18 objecten zijn bijgevoegd. Met name het postkantoor (1951,
sloopvergunning in 2010 verleend) en het vm. raadhuis van Wanssum (1954, A.J.
Kropholler, bedreigd door aanleg watergeul afwatering Maas) worden op korte termijn
? bedreigd. De erfgoedverordening van de gemeente geeft aan dat alleen de Stichting
?
Venray Monumentaal (SVM) monumentenaanvragen bij de gemeente kunnen doen en
dat ons verzoek is doorgestuurd naar de SVM. Het overleg met de SVM gaat nog steed s
moeizaam en medio 2017 is de SVM nog niet in staat geweest om de
monumentenaanvraag naar de gemeente door te sturen.
In juli 2015 is zienswijze ingediend op inpassingplan Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum t.b.v. handhaving van het vroegere raadhuis van Wanssum van architect
Kropholler. De zienswijze is afgewezen. Wel is er sinds medio 2016 overleg tussen
?
?
diverse betrokkenen, waaronder het Cuypersgenootschap, over de verplaatsing en
herbestemming van het pandje door een lokale projectontwikkelaar. Deze plannen
ontwikkelen zich positief. Het draagvlak voor behoud en verplaatsing groeit.
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