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“Het organiseren van overleg met 
aanvrager(s), erfgoedadviseurs en 
gemeente, het delen van kennis en het 
respecteren van keuzes dragen allemaal bij 
aan een door alle partijen gedragen en 
afgewogen advies voor wijziging en/of 
ontwikkeling van het erfgoed”.

Atie Schenk, ambtenaar gemeente Purmerend

“Wat mij het afgelopen jaar is bijgebleven 
is het plan voor het voormalige koloniehuis 
St. Antonius te Castricum gebouwd in 1934 
naar ontwerp van de Haagse Architect J. B. 
Fels in een door Frank Lloyd Wright 
beïnvloede stijl ( aldus de redengevende 
omschrijving). Het aan de commissie 
gepresenteerde schetsontwerp van 
herbestemming naar een nieuwe 
maatschappelijke functie en het restauratie 
voorstel van het monument getuigd van een 
zorgvuldig plan van aanpak met groot 
respect voor dit bijzondere monument”. 

Cees Hooyschuur, adviseur Erfgoedcommissie

“De enorme stolpboerderij Broedersbouw 
in de Beemster is een plan wat mij als 
voorzitter het afgelopen jaar heeft 
beziggehouden. Met veel partijen is het 
uiteindelijk tijdens een bezoek ter plaatse 
gelukt om een goed plan te maken. Wat 
een prachtige boerderij!“.

Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedcommissie 

“Het plan voor een bezoekerscentrum op 
de Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan 
de Amstel begon ik pas echt te waarderen 
nadat we een rondleiding van de rabbijn 
ter plekke hadden gekregen. Toen drong 
tot mij door wat de betekenis is van deze 
plek en hoe knap de architect dat heeft 
vertaald in zijn ontwerp”.

Ana van der Mark, secretaris Erfgoedcommissie

“Door het open en constructieve gesprek 
dat de commissie met de architect tevens 
eigenaar van het pand kon voeren, is het 
plan voor de boswachterswoning in 
’s-Graveland verbeterd”.

Rob de Vries, adviseur Erfgoedcommissie

“Heerhugowaard heeft iets meer dan 50 
monumenten waarvan er gemiddeld maar 
één per jaar verbouwd wordt. We hebben 
voor die gevallen een goede en ervaren 
erfgoedcommissie waar je als gemeente op 
terug kunt vallen”.
 
Dick Kooij, ambtenaar gemeente 
Heerhugowaard

Voor u ligt het jaarverslag van de MOOI Noord-
Holland Erfgoedcommissie. Deze commissie heeft de 
opdracht om voor een aantal gemeenten in Noord-
Holland de monumentenadvisering te verzorgen. 
Ieder jaar doet de commissie verslag van haar 
werkzaamheden. Dit geeft ons de kans om 
gemeenteraden en andere betrokkenen in het 
erfgoedveld kennis te laten nemen van de wijze 
waarop wij adviseren en van de prachtige projecten 
die er in de Noord-Hollandse gemeenten 
gerealiseerd worden.

Niet alleen gemeenten die bewust gekozen hebben 
voor advisering door de Erfgoedcommissie maar 
ook gemeenten met een geïntegreerde welstands- 
en monumentencommissie of een commissie 
ruimtelijke kwaliteit kunnen plannen aan de 
Erfgoedcommissie voorleggen. Zij komen tenminste 
een keer in de maand naar de bijeenkomst van de 
Erfgoedcommissie in Alkmaar. Daarnaast adviseert 
de commissie steeds vaker op locatie. Dit doen we 
graag. We zien het monument in zijn huidige staat 
en context waardoor het gesprek met de eigenaar 
over de voorgestelde ingrepen in de meeste gevallen 
constructief en soepel verloopt. 

Het grootste aantal adviesaanvragen betreft 
wijzigingen aan een monument in de 
vergunningsfase, het reguliere werk. Maar nog meer 
dan voorgaande jaren zien we dat er vraag is naar 
een vooroverleg met de Erfgoedcommissie, niet 
alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de 
burger. Initiatiefnemers komen vooraan in het 
proces, soms zelfs nog voor de aankoop van een 
pand, bij ons langs om te praten over de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van hun 
plan. Een goed voorbeeld daarvan is de 
herbestemming van het voormalige bedrijfsgebouw 
in Duin en Bosch, waar we vanaf het initiatief tot de 
uiteindelijke verbouwing bij betrokken zijn geweest. 
Hier merken we echt onze meerwaarde, we zijn een 
open en toegankelijke commissie voor zowel 
gemeenten als voor eigenaren en initiatiefnemers.
In dit jaaroverzicht wordt een aantal 
adviesaanvragen van het afgelopen jaar beschreven 
om een indruk te geven van de diversiteit van ons 

werk. In de voorbeelden die in dit jaarverslag voorbij 
komen wordt vooral aandacht besteed aan die 
plannen waarbij de commissie in staat is gebleken 
een constructieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van het plan. In het jaarverslag vindt u verder de 
samenstelling, werkwijze en activiteiten van de 
commissie. Tot slot gaan we nog in op de 
Erfgoedwet en de toekomstige Omgevingswet en wat 
dat voor gemeenten gaat betekenen. Het jaarverslag 
wordt afgesloten met enkele conclusies en 
aanbevelingen. 

Ook nemen we nog even de ruimte om onze nieuwe 
activiteiten voor 2017 toe te lichten. De Provincie 
heeft Mooi Noord-Holland gevraagd samen met de 
stichting NMF de komende jaren invulling te geven 
aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland. De missie van het steunpunt is om 
gemeenten te helpen met vraagstukken over 
erfgoed; zowel monumenten, cultuurhistorie, 
landschap als archeologie. Als Erfgoedcommissie 
leveren wij hier een bijdrage aan door thema 
bijeenkomsten te organiseren en concrete, 
prangende vragen van ambtenaren te 
beantwoorden. Verderop in het jaarverslag vind u 
hier meer informatie over. 

Wij zijn altijd bereid het jaarverslag mondeling toe te 
lichten. We hopen dat u het verslag met interesse 
zult lezen, mocht u vragen hebben of een keer een 
vergadering willen bijwonen, dan weet u ons te 
vinden! 

Marjorie Verhoek
Voorzitter Erfgoedcommissie MOOI Noord-Holland. 

Voorwoord

Foto omslag Toren van de Grote kerk in Naarden Vesting. Ingezonden voor de collectie Mooi in Noord-Hollland. 
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1.1 Advisering 
De leefomgeving is de plek waar je woont, werkt of 
wandelt. Als je geluk hebt, is dat een mooie plek. 
Een mooie buurt heeft economische waarde en is 
gezond, veilig en duurzaam. Mensen houden van 
zo’n plek en gaan er zorgvuldig mee om. Ook de 
geschiedenis van een plek draagt bij aan de waarde 
er van. Monumenten, en de verhalen die achter die 
monumenten schuilen, maken dat mensen sterker 
aan hun omgeving hechten. Dat is een goede reden 
om het erfgoed te koesteren en zorgvuldig met de 
ontwikkeling er van om te gaan. In 2016 mochten 
we voor uw gemeente weer de advisering over 
monumenten uitvoeren. 

1.2 Wat is jouw mooiste plek in Noord-
Holland? 
Die vraag stelden we dit jaar aan honderden 
Noord-Hollanders. Iedereen kon (en kan nog steeds) 
zijn foto’s van mooiste plekken in Noord-Holland 
uploaden in de collectie MOOI in Noord-Holland. 
Van bankje, brug, voordeur, huis, kantoor, stal, tot 
plein, erf en landschap. Alle inzendingen worden op 
de website www.collectiemooi.nl geplaatst. We 
maken met deze collectie nieuwe vormen van 
participatie bij ruimtelijke processen mogelijk en de 
beeldbank biedt inspirerende praktijkvoorbeelden 
voor vormgevers en bouwers. Wij nodigen u van 
harte uit uw mooiste, opvallendste of interessante 
plek in te delen via www.collectiemooi.nl. 

1.3 Manifest over mooi
We stelden de mooi-vraag ook aan de bezoekers 
van het festival OVERMOOI, waarmee MOOI 
Noord-Holland in september 2016 zijn eeuwfeest 
vierde. Met een reuzenkaart van Noord-Holland 
trokken we door de zes karakteristieke landschappen 
van de provincie. We hebben met veel, heel veel 
betrokken mensen gesproken over wat zij mooi 
vinden. Hoe zij hun omgeving zien en waarderen. 
We hadden het niet over regels, toetsingscriteria en 
vergunningen maar over bezieling, verbondenheid, 
waardering en vakkundigheid. We zagen hoe 
mensen op de reuzenkaart ineens beseften wat de 
waarde en de kwaliteit van hun leefomgeving is. 
Bruikbare en technisch verantwoorde gebouwen 

neerzetten is al moeilijk genoeg, maar gebouwen en 
openbare ruimten maken die de plek en het leven 
verrijken, is nog veel ingewikkelder. Uit al die 
gesprekken hebben we tien agendapunten gefilterd 
die zijn gevat in het manifest 10 OVER MOOI. In 
2017 zullen we deze agendapunten breed uitdragen 
en hopen u en veel Noord-Hollanders hierin te 
ontmoeten.

1.4 Verrijkende projecten 
De mensen die mooie projecten voor elkaar krijgen 
verdienen lof. Daarom rijken we om de twee jaar de 
Arie Keppler Prijs uit aan personen of organisaties 
die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het 
gebied van architectuur, stedenbouw, landschap of 
ruimtelijke ordening en cultuurhistorie in de 
provincie Noord-Holland. Voor de editie 2016 
ontvingen we 89 inzendingen, waaruit de jury 12 
nominaties en uiteindelijk 4 winnaars heeft 
geselecteerd. Het zijn stuk voor stuk verrijkende 
projecten die een bezoek waard zijn. De nominaties 
in de categorie Cultuurhistorie waren rijk 
vertegenwoordigd waaronder het Fort Kijkuit in 
Kortenhoef, een herbestemmingsproject waar de 
Erfgoedcommissie over heeft geadviseerd in nauwe 
samenwerking met de opdrachtgever 
Natuurmonumenten en de gemeente Wijdemeren.
 
Kortom; er is zeer veel om over door te praten. Dat 
doen we graag met u. Ook in 2017! 

Fort Kijkuit, Kortenhoef 

Hoofdstuk 1
Het jaar 2016 
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Ana van der Mark MA, secretaris
Ana is architectuurhistoricus en als beleidscoördinator erfgoed werkzaam voor 

MOOI Noord-Holland. In die hoedanigheid is zij secretaris van de 

Erfgoedcommissie, werkt zij mee aan cultuurhistorische opdrachten en organiseert zij 

de afstemming van de monumenten advisering binnen de organisatie. o.a. door het 

organiseren van informatieve bijeenkomsten. 

Kees Doornenbal, lid
Kees is architect en sinds 1995 eigenaar van Rappange &Partners architecten 

Amsterdam. Zijn werkzaamheden richten zich op kleinschalige en grootschalige 

restauraties, herbestemming en binnenstedelijke nieuwbouw. Sinds september 

2012 is hij als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland als lid van de 

Welstand- en Monumenten commissie Alkmaar en sinds 2014 als lid van de 

MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie.  

Ing. Marjorie Verhoek, voorzitter 
Marjorie is programmamanager erfgoed bij de gemeente Zaanstad. Haar 

werkzaamheden richten zich met name op complexe gebiedsontwikkelingen waar 

cultuurhistorie en monumenten een kernwaarde zijn. Daarnaast begeleidt ze 

herbestemmingen en grote restauraties van monumenten binnen Zaanstad. Marjorie 

is sinds januari 2015 verbonden aan MOOI Noord Holland als voorzitter van de 

Erfgoedcommissie. 

Roulerende leden
Maarten Fritz, restauratiearchitect  
Cees Hooyschuur, restauratiearchitect
Nico Zimmermann, architect 
Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus

Adviseurs met specifieke expertise   
Drs. Barbara Laan, interieurdeskundige
Drs. Carla Oldenburger, tuinhistoricus
Drs. Ir. Han van der Zanden, bouwhistoricus

Meer informatie over de samenstelling van de 
commissie en de expertise van haar leden vindt u op 
de website van MOOI Noord-Holland in de 
brochure: Goed voor uw Erfgoed 

Kerncommisie

MOOI Noord-Holland werkt met een centrale 
erfgoedcommissie voor de advisering over 
bouwplannen voor monumenten en 
adviesaanvragen op het gebied van cultuurhistorie. 
De Erfgoedcommissie geeft zelfstandige en 
deskundige adviezen, opgesteld op basis van een 
zorgvuldige afweging van cultuurhistorische waarden 
die bij een bouwplan in het geding kunnen komen. 

2.1 Samenstelling
Om tot een weloverwogen besluitvorming te kunnen 
komen is de Erfgoedcommissie samengesteld uit een 

kerncommissie van architectuurhistorici en 
(restauratie-)architecten. Afhankelijk van de aard van 
de aanvraag kan een bouwhistoricus, interieur - of 
landschapsspecialist aan de commissie worden 
toegevoegd. Zij brengen ieder hun specifieke 
expertise, vakkennis en ervaring in bij de 
behandeling en beoordeling van de 
adviesaanvragen. In de maandelijkse vergadering 
op het Bureau van MOOI Noord-Holland aan de 
Emmastraat te Alkmaar hebben telkens vier 
commissieleden zitting (waaronder één roulerende 
lid).

Hoofdstuk 2
Commissie 

Commissie in vergadering op het MOOI kantoor in Alkmaar. Aan tafel de opdrachtgever en de architect, ambtenaren van 
de gemeente Beemster, de specialisten van de RCE en de commissieleden. Onderwerp: Verbouwing van Broedersbouw
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t 10

CASTRICUM

Duin en Bosch 

Uitleg over de toekomstige ontwikkeling van de Loet, het 
voormalige mannenpaviljoen. 

Discussie over Breehoorn, een afgerond project. Boerderij die al voor de tweede keer een nieuwe functie heeft gekregen. Eerst een theehuis nu een woonhuis. 
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2.2 Werkwijze 
De commissie vergadert ten minste één keer per 
maand op de woensdag volgens een per jaar 
vastgesteld rooster. Om tot een goede beoordeling 
te kunnen komen, moeten de plannen voldoen aan 
indieningsvereisten die horen bij het aanvragen van 
een omgevingsvergunning activiteit monumenten. 
De commissie kan op verzoek van de gemeente ook 
preadviezen uitbrengen, dan worden er geen 
indieningsvereisten gesteld. Bij gecompliceerde en/of 
ingrijpende plannen kan een bezoek op locatie door 
de commissie plaatsvinden.

Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. 
Het is van belang dat eigenaren c.q. opdrachtgevers 
of initiatiefnemers bij de vergadering aanwezig zijn 
en hun zienswijze kenbaar maken. Na een 
toelichting door de plantoelichter van de gemeente 
en van de architect en/of de opdrachtgever, 
beoordeelt de commissie het plan vanuit het 
gezichtspunt van monumentenzorg. De 
monumentale waarden van het object of ensemble 
vormen het uitgangspunt. De centrale vraag bij de 
planbeoordeling is of de ingreep zodanig is 
vormgegeven dat het monumentale karakter van het 
object of ensemble geen geweld wordt aangedaan 
en er toch sprake zal zijn van optimale 
gebruikswaarde.

Betrokkenheid in vroeg stadium
De commissie wil in een zo vroeg mogelijk stadium 
van het traject naar een omgevingsvergunning bij 
het bouwplan betrokken worden. Dit kan in de vorm 
van een preadvies of vooroverleg, waarbij 
aanvrager, architect en commissie met elkaar 
overleggen over de spankracht van het monument 
en de optimale uitwerking van het plan. De ervaring 
van de commissie van de afgelopen jaren is, dat 
deze bijeenkomsten heel vruchtbaar kunnen zijn. 
Vaak is meer mogelijk dan een eigenaar in eerste 
instantie dacht en blijken er meerdere alternatieven 
te zijn. Bovendien wordt het traject verkort omdat de 
architect al in een vroege fase met een plan kan 
komen dat rekening houdt met de waarden die 
behouden moeten blijven. Kennis van 

commissieleden over actuele ontwikkelingen in de 
bouw, bijvoorbeeld met betrekking tot 
verduurzaming van monumenten, kan in dat 
stadium nog van pas komen.

Gemeentelijke plantoelichter
De commissie werkt in het hele traject nauw samen 
met de gemeentelijke plantoelichter. Hij of zij is 
degene die met de aanvrager heeft 
gecommuniceerd en de commissie kan voorzien van 
achtergrond en lokale informatie. 
De bevindingen van de commissie worden in een 
schriftelijk advies aan de gemeente vastgelegd.

2.3 Beoordelingskader
De basis voor de beoordeling van bouwplannen 
wordt gevormd door de Erfgoedwet 2016 en de 
gemeentelijke monumentenverordeningen. Bij haar 
advisering maakt de commissie gebruik van een 
aantal algemeen geldende principes die zijn 
opgesteld in samenwerking met andere regionale 
adviesorganisaties. Meer informatie is te vinden op 
de website van MOOI Noord-Holland in de 
brochure: 10 uitgangspunten voor het omgaan met 
monumenten. 

2.4 Activiteiten van de commissie
Binnen de organisatie MOOI Noord-Holland is de 
Erfgoedcommissie niet alleen verantwoordelijk voor 
de advisering over monumenten en cultuurhistorie 
maar zorgt zij er ook voor dat de kennis over en de 
afstemming van de advisering met de verschillende 
erfgoedadviseurs, bevorderd wordt. Dit doet zij 
onder meer door het organiseren van 
bijeenkomsten. 

In het voorjaar werd een studiemiddag 
georganiseerd op het landgoed Duin en Bosch in 
Castricum. Hier was in het verleden een 
psychiatrische instelling gevestigd. De inrichting van 
het landgoed en de eerste gebouwen dateren uit het 
begin van de twintigste eeuw en zijn ontworpen door 
de architect Poggenbeek. De laatste jaren vindt hier 
een grootschalige transformatie plaats: een aantal 
van de gebouwen (rijksmonumenten) is na renovatie 
opnieuw in gebruik voor de oorspronkelijke functie. 
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Andere voormalige bedrijfsgebouwen zijn verkocht 
aan particulieren die ze restaureerden en 
renoveerden tot woningen. De Erfgoedcommissie is 
al sinds 2010 bij dit gebied betrokken. Zij 
adviseerde onder andere over de restauratie en 
renovatie van Breehoorn, de Broederwoningen en 
een boerderijtje nog uit de tijd van vóór de 
zorginstelling. Reden om weer eens de actuele stand 
van zaken te bekijken. Sprekers waren Tom Bullens, 
directeur van Vollmer & Partners Bureau voor 
Stedebouw en Landschapsplanning B.V. die de 
structuurvisie Duin en Bosch heeft opgesteld en 
Serge Mulder van de Parnassia Bavo groep, 
eigenaar van het terrein. Vooral de laatste spreker 
nam de toehoorders mee in de keuzes en valkuilen 
waar je als eigenaar voor komt te staan bij de 
beslissingen die genomen moeten worden in het 
complexe proces tot herbestemming dat niet alleen 
gaat over gebouwen maar ook over de inrichting 
van het terrein. Daarbij gaat het niet alleen over 
behoud en restauratie van de monumenten maar 
ook over de zorgvuldige inpassing van nieuwbouw 
en het onderbrengen van verschillende functies: 
onderkomens voor zorg, wonen en ondernemers. 

2.5 Onderzoek en publicatie 
Leden van de Erfgoedcommissie leveren regelmatig 
bijdragen aan onderzoek en publicaties van MOOI 
Noord-Holland. Net als bij adviesaanvragen kan 
een team van deskundigen worden samengesteld, 
aangevuld met externe partijen, al naar gelang de 
onderzoeksvraag. Als voorbeeld een waardestelling 
die werd gevraagd voor een houten huisje in de 
voormalige polder nieuwe Bullewijk om te kunnen 
bepalen of de gemeente wil inzetten op een 
investering die het mogelijk zou moeten maken om 
het pand elders op te bouwen. 

Hoewel in de opdracht was aangegeven dat een 
eventuele monumentenstatus niet aan de orde zou 
zijn, kende de commissie er toch een bijzondere 
waardering aan toe. Tegelijkertijd gaf zij aan dat zij 
in de praktijk ziet dat dit soort arbeiderswoningen in 
rap tempo verdwijnen. Dat betekent dat ze steeds 
zeldzamer worden en derhalve ook steeds 
waardevoller. Juist dit soort sobere architectuur met 

een ogenschijnlijk alledaags karakter komt niet op 
beschermde lijsten met als gevolg dat straks deze 
categorie simpele arbeiderswoningen, niet meer 
voorkomen. 

De commissie concludeerde dat met name de 
zeldzaamheidswaarde doorslaggevend is om het 
huisje te behouden en dat het huisje eventueel 
verplaatst zou kunnen worden om ergens anders te 
worden opgebouwd. Uit het gesprek dat zij met de 
huidige eigenaar voerde blijkt namelijk dat het huisje 
niet rechtstreeks is gerelateerd aan de huidige 
locatie, aan de rand van de veenafgraving, maar 
een woning was voor een eenvoudige 
middenstander. Zijn beroep, olieslager, was niet 
rechtstreeks gerelateerd aan deze plek of aan de 
uiterlijke verschijningsvorm van het huisje. Daarom 
is er geen bezwaar tegen het verplaatsen van het 
huisje. Het is een methode die elders vaker gebruikt 
wordt om panden waar soms al een 
sloopvergunning voor is afgegeven te behouden. 
Hoewel in dit geval het huisje niet meer te redden 
bleek omdat de sloopplannen al te ver gevorderd 
waren, is de bewustwording van de waarde van het 
kleinschalige, ogenschijnlijk alledaagse 
arbeidershuis een punt van aandacht voor zowel de 
gemeente als de Erfgoedcommissie zelf. 



1514
ERFGOEDCOMMISSIE
JAARVERSLAG 2016

In dit hoofdstuk wordt een aantal adviesaanvragen 
per gemeente besproken. Zij zijn representatief voor 
de diversiteit aan plannen die jaarlijks aan de 
commissie worden voorgelegd. 

De Erfgoedcommissie adviseert voor de volgende 
gemeenten:

• Beemster
• Castricum
• Drechterland
• Enkhuizen
• Heemskerk
• Heemstede
• Heerhugowaard
• Koggenland
• Ouder-Amstel
• Purmerend
• Stede Broec
• Uitgeest
• Wijdemeren

Hoofdstuk 2
Commissie 

Overleg in een van de kazematten van Fort bij Krommeniedijk.
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t 16

3.1 BEEMSTER 

Herbestemming 
Monumentale stolpboerderij
Stolpboerderij Broedersbouw dateert uit 1742, is een rijksmonument en ligt 

in de Beemsterpolder die de status heeft van Unesco werelderfgoed. De 

kolossale boerderij met dubbel vierkant heeft zijn oorspronkelijke functie 

verloren en de eigenaar wil er negen appartementen in laten aanbrengen. 

Dit zware programma heeft niet alleen gevolgen voor de indeling van de 

stolp maar ook voor de inrichting van het erf. Voor de commissie, die op 

locatie overleg voerde, was het van belang dat er zo veel mogelijk rekening 

werd gehouden met de oorspronkelijke structuur van de stolp en de 

waardevolle interieur onderdelen die zich nog in het voorhuis bevinden. 

Heikel punt bij een dergelijke herbestemming is altijd het aantal 

daglichttoetredingen dat nodig is voor een aangename woonfunctie. Met 

name hierover ontstond discussie omdat de commissie van mening was dat 

de geslotenheid van de kap karakteristiek onderdeel is van de monumentale 

waarde. Uiteindelijke heeft de architect de bestaande gevelopeningen 

gerespecteerd en daar (in de ogen van de commissie het maximaal 

toelaatbare) nieuwe aan toegevoegd, in hedendaagse vormgeving en 

materialen. Hoewel er ook grote ingrepen werden gedaan aan de 

binnenzijde o.a. door het aanbrengen van een trappenhuis en een lift voor 

de ontsluiting van de appartementen, is het karakteristieke vierkant 

behouden gebleven. 

Zo gaat het er in de toekomst uitzien Stalgedeelte vóór de renovatie; Doorsnede toekomstige interieur
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3.2 CASTRICUM 3.3 DRECHTERLAND 

Aan de rand van de duinen tussen Bakkum en Castricum ligt een gebouwencomplex dat in 1934 naar 
ontwerp van de Haagse architect J.B. Fels werd ontworpen met kenmerken van de bouwstijl van de 
Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Het complex , een rijksmonument, bestaat uit een H vormig 
hoofdgebouw met meerdere bijgebouwen waaronder en kapelletje. 

Oorspronkelijk was het een vakantieoord voor bleekneusjes. Tussen 1960-1970 werd het verbouwd 
tot medisch kinderhuis waarvoor een aantal bijgebouwen werd toegevoegd en onder meer de 
bestaande houten kozijnen werden vervangen door kunststof exemplaren. De huidige eigenaar wil in 
het gebouw zeven groepsverblijven onderbrengen daarvoor wil hij de oorspronkelijke structuur (die 
door de bijgebouwen was dichtgeslibd) herstellen en een aantal ingrepen doen in de kap. Belangrijk 
onderdeel van de restauratieve aanpak is het terugbrengen van de ramen in de oorspronkelijke staat 
waarbij de slanke stalen profilering weer wordt teruggebracht.

De commissie die het vooroverleg op locatie voert, is hier zeer over te bespreken. Zij heeft grote 
waardering voor de intentie en de ambitie van de opdrachtgever. Het plan zal verder worden 
uitgewerkt en in 2017 weer aan de commissie worden voorgelegd. 

Aan de Oosterblokker, op de hoek van de Zuiderdracht, staat het Beatles standbeeld. Dit is in 1999 
geplaatst ter herinnering aan het optreden van The Beatles in Blokker in 1964. Het staat vlakbij de 
plek waar het optreden plaatsvond. Kunstenaar Harma Heikens (1963) uit Groningen maakte het 
ontwerp. Op 6 juni 2013 is het beeld opnieuw onthuld, waarbij de afbeelding van Ringo Starr is 
vervangen door de afbeelding van Jimmy Nicol. Aan de commissie werd de vraag voorgelegd of het 
beeld in aanmerking komt voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. De commissie is van 
mening dat het Beatles beeld wel een zekere cultuurhistorische waarde heeft maar niet in aanmerking 
komt tot om tot gemeentelijk monument te worden aangewezen. Dit heeft niets te maken met de 
vormgeving of het esthetische karakter van het beeld, maar met de beoordelingscriteria waaraan een 
object getoetst wordt om in aanmerking te komen voor een monumentale status. 

Dit zijn: stedenbouwkundige -, architectuurhistorische -, cultuurhistorische - , en zeldzaamheids-
waarde. Het beeld heeft cultuurhistorische- en zeldzaamheidswaarde en wordt als immaterieel 
erfgoed beschouwd: een herinnering aan een mooi voorval namelijk het optreden van de Beatles in 
de nabijgelegen veilinghal. 

NIEUWE FUNCTIE VOOR HET VOORMALIGE KOLONIEHUIS KAN DIT EEN MONUMENT ZIJN?
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3.4 ENKHUIZEN  3.5 HEEMSKERK 

De commissie kreeg een aanvraag voorgelegd voor het plaatsen van zonnepanelen op 
eeneeuwenoude kerk. Deze actuele vraag wordt vaker voorgelegd, ook in beschermde stads- en 
dorpsgezichten. De commissie moet dan per geval een afweging maken. Hier worden de panelen 
aangebracht op het zuidelijke dakvlak van de noorderbeuk van de Zuiderkerk, een rijksmonument uit 
het begin van de vijftiende eeuw. In totaal worden er vierentachtig panelen geplaatst in twee lagen: 
één veld van zesendertig en één veld van achtenveertig. De panelen worden gemonteerd op rails die 
door een ervaren leidekker worden aangebracht. De bijbehorende leidingen en kasten worden 
zorgvuldig ingepast en weggewerkt en zullen geen schade toebrengen aan het interieur 

De commissie constateert dat de panelen zorgvuldig op het monument worden aangebracht 
waardoor zij indirect een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van de kerk door het 
verlagen van de energiekosten. Zij geeft in haar advies aan dat het op deze specifieke plek, niet 
zichtbaar vanuit de openbare ruimte, mogelijk is om zonnepanelen aan te brengen. 

Het huisje De Vlotter is rond 1900 gebouwd voor een tuinman. De kleine woning is gesitueerd aan 
dewestzijde van de Rijksstraatweg, staat een flink eind van de weg af en wordt omgeven door 
tuinbouwgebied. Aan de achterzijde (west) bevindt zich het Noord-Hollands Duinreservaat.

In 2008 had de commissie de gemeente positief geadviseerd over de aanvraag het huisje op de 
gemeentelijke monumentenlijst te zetten om een mogelijke sloopaanvraag te voorkomen voor het 
pandje dat een hoge cultuurhistorische waarde heeft vanwege de relatie met het nabijgelegen 
Marquette. 

De nieuwe eigenaar wilde van het eenvoudige huisje een hedendaags woonhuis maken waarvoor een 
aantal ingrepen noodzakelijk is, zoals het toevoegen van nieuwe deuren en ramen. Er ontstond een 
discussie over het aanbrengen van drie losse dakkapellen in het achterdakvlak. In eerste instantie 
vond de commissie de voorgestelde dakkapellen te fors en vroeg zij de architect een andere oplossing 
te zoeken door bijvoorbeeld een strook glas toe te passen. Toen zij dit gevisualiseerd kreeg voorgelegd 
(in combinatie met de opengemaakte achtergevel) besloot zij toch in goed overleg met de architect 
een positief advies uit te brengen over het eerder voorgelegde plan. 

ZONNEPANELEN OP EEN TOPMONUMENT TUINMANSWONING VERBOUWD TOT WOONHUIS
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t 22

3.6 HEEMSTEDE  

Aanwijzing panden wederopbouw tot 

gemeentelijk monument
De gemeente heeft de Erfgoedcommissie om advies gevraagd inzake drie 

panden uit de Wederopbouwperiode. Zij wil weten in hoeverre de panden in 

aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument. De door de 

gemeente geselecteerde panden komen voort uit een inventarisatie van de 

lokale Historische Vereniging.

Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft de architectuurhistoricus van de 

commissie een bezoek ter plaatse afgelegd en haar bevindingen in een quick 

scan verwerkt die aan de Erfgoedcommissie wordt voorgelegd. Op basis 

hiervan adviseert de commissie dat één van de drie panden niet voldoende 

kwaliteiten had en dat de overige twee panden voor de status in aanmerking 

komen. Het betreft het NS Station Heemstede-Aerdenhout van oorsprong uit 

ca 1958 (verbouwing hal en toevoeging van de liften 1997), ontworpen door 

de bekende spoorarchitect K.J. van der Gaast. Het tweede pand is een 

woonhuis uit 1955-1956 ontworpen door Bart van den Berg.

 

De commissie baseert haar advies op de volgende criteria: 

stedenbouwkundige, architectuurhistorische, cultuurhistorische, ensemble- en 

zeldzaamheidswaarde. Een extra toegevoegde waarde is dat beide 

gebouwen deel uitmaken van het oeuvre van een bekende architect. Op 

basis van dit positieve advies zal de gemeente redengevende omschrijvingen 

voor de twee panden laten opstellen, waarna de procedure tot aanwijzing in 

gang wordt gezet. 

Voorgevel station Heemstede- AerdenhoutBungalow in modernistische stijl Wachtkamer op het perron 
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3.7 HEERHUGOWAARD 3.8 KOGGENLAND  

maten in het werk controleren

maten in het werk controleren

De ambtenaar legde twee zaken voor waarbij was afgeweken van de verleende vergunning. In beide 
gevallen wilde de gemeente het advies van de commissie. In het eerste geval ging het om de 
verbouwing van de voormalige maalderij ‘De goede verwachting’ uit 1917. De maalderij werd 
gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar het ontwerp van de architect H. Cramer uit 
Hoorn. In het gebouw worden vier appartementen gerealiseerd. Dit was goed mogelijk volgens de 
commissie maar zij had bezwaar tegen het voorstel van de ontwerper de kozijnen in kunststof te 
maken. Toen bleek dat dit wel het geval was is de gemeente overgegaan tot een bouwstop en werd 
geëist dat de kozijnen in hout zouden worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke situatie.

Het tweede voorval betrof de kleur van de voordeur van de ‘Kunstkerk’ die vanwege de 
functiewijziging tot Artotheek in een felle kleur geel was geschilderd. Deze kleur sluit aan bij de nieuwe 
functie maar was niet afgestemd op het monument. De commissie adviseerde een meer gedekte kleur 
geel, passend bij de voorgevel uit 1916 die kenmerken heeft van de traditionele stijl. Daarbij 
adviseerde zij deze kleur niet alleen aan te brengen op de deur maar ook op de kozijnen, ramen en 
de windveren om eenheid in het gevelbeeld te krijgen. 

De RK kerk van de heilige Gregorius te Spierdijk is ontworpen door de architect Bleijs en in 1849 
gebouwd. In de kerk bevindt zich een bijzonder Ypma –orgel uit 1875 dat is beschermd als 
rijksmonument. De kerk op zich heeft die status niet (‘vanwege’ bescherming) maar is wel een 
beeldbepalend pand. Het kerkorgel moet verplaatst worden vanwege de splitsing van het kerkgebouw 
waarbij het voorste deel van de kerk, waar het orgel zich nu bevindt, de functie krijgt van 
gezondheidscentrum. Een en ander heeft niet alleen gevolgen voor het interieur maar ook voor de 
gevels, hierover heeft de commissie ruimtelijke kwaliteit van Koggenlang een advies gegeven.

Vanwege de wel heel specifieke vraag adviseert de Erfgoedcommissie in overleg met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed waarbij het advies van de orgelspecialist van deze dienst leidend is. Deze 
heeft geen bezwaar tegen de verplaatsing van het orgel binnen de kerk onder bepaalde voorwaarden 
met name over de akoestische situatie.

HANDHAVEN HELPT! VERPLAATSEN VAN EEN KERKORGEL 

De kunststof kozijnen zijn zonder vergunning aangebracht. 

Huidige situatie Gewijzigde toestandDe maalderij heeft weer zijn oorspronkelijke houten kozijnen terug.
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3.9 OUDER-AMSTEL 

Nieuw bezoekerscentrum bij 

eeuwenoude Joodse begraafplaats
Beth Haim is een Portugees-Israëlitische Begraafplaats uit 1614. Het kerkhof 

met oude zerken ligt aan de Amstel in de kern van het dorp. Het kerkbestuur 

wil de toegankelijkheid van de begraafplaats vergroten en het verhaal van de 

begraafplaats meer aanschouwelijk maken. Om dit te bereiken worden o.a. 

verzakte sluitstenen uitgegraven, meerdere trappen aangebracht en een 

informatiepaviljoen gebouwd. De commissie bezoekt de begraafplaats en 

begrijpt de noodzaak van de ingrepen in de parkachtige omgeving. 

Onderdeel van het ontwerp, dat door een landschapsontwerpbureau is 

gemaakt, is een pad van gemaaid gras dat de bezoekers uitnodigt een route 

te volgen die langs meerdere grafstenen leidt. Het nieuw te bouwen 

paviljoentje -een notwerp van Kosmann.dejong bv- dat wordt ingericht als 

bezoekerscentrum, heeft een rechthoekig grondplan met afgeronde hoeken 

en wordt opgetrokken uit rode baksteen waarin teksten zijn aangebracht. Op 

twee deuropeningen na zijn de gevels gesloten. Daglichttoetreding vindt 

plaats via een ronde opening in het dak. In het paviljoen komt een 

zitgelegenheid met een visuele presentatie. De commissie is onder de indruk 

van het bescheiden en gesloten volume dat modern wordt vormgegeven. Op 

deze wijze markeert het gebouwtje de overgang van de buitenwereld naar de 

intieme wereld van het kerkhof. 

nieuwe bezoekerscentrum huidige situatie nieuwe bezoekerscentrum in de oude context 
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3.10 PURMEREND  3.11 STEDE-BROEC  

De rooms-katholieke meisjesschool Catharina (1937) was tot ver in 2000 in gebruik voor zijn 
originele functie, de laatste jaren als basisschool ’t Prisma. Het gebouw is een ontwerp van de 
Noord-Hollandse architect S.B. van Sante (1876-1936) en is een typisch schoolgebouw uit die 
periode. De school kreeg een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen afgedekt met 
een rood schilddak. 

Toen de commissie in 2012 een plan voor herbestemming kreeg voorgelegd, stond de school al een 
aantal jaren leeg. Het idee was toen er een broedplaats voor startende ondernemers in aan te 
brengen waarvoor de bestaande klaslokalen zowel onderling als naar de gang toe zouden worden 
opengebroken om grote en open ruimtes te creëren. Op de tot dan toe lege zolderverdieping zouden 
in de kap grote dakkapellen komen. Dit plan ging niet door en werd in 2014 gevolgd door het 
voorstel elf appartementen in de school aan te brengen. Opnieuw zou de oorspronkelijke gangen 
structuur behoorlijk gewijzigd worden, wel was rekening gehouden met de indeling van de 
klaslokalen. Aan de buitengevels zouden voor de appartementen op de verdieping balkons worden 
toegevoegd. Ook dit plan haalde het niet en werd in 2015 gevolgd door het voorstel van de school 
vier herenhuizen te maken waarbij de beukmaten van de klaslokalen leidend waren voor het ontwerp 
en de aanpassingen aan de gevels minimaal zijn. Wel zou iedere woning een eigen toegangsdeur 
krijgen aan de voorgevel en aan de achterzijde openslaande deuren naar de tuin. In 2016, tenslotte, 
dienden de nieuwe bewoners van het meest linkse pand een aanvraag in voor het wijzigen van de 
toegestane dakramen in dakkapellen: één in de zijgevel en één in het achterdakvlak

Twee kleine ambtenarenwoningen, behorend tot een woningbouwcomplex, worden samen-gevoegd 
tot één woning. Zij zijn gebouwd in 1925/1926 en ontworpen door de architect C.P. Weel uit 
Grootebroek. De woningen zijn in 1996 al een keer gemoderniseerd maar niet allemaal op dezelfde 
wijze. Van de twee woningen die nu worden samengevoegd is één interieur nog grotendeels in 
originele staat. De commissie krijgt de plannen in vooroverleg en staat er niet onwelwillend tegenover 
maar zij constateert dat het ontwerp geen rekening houdt met de oorspronkelijke structuur. Zij vindt de 
voorgestelde ingrepen met name voor het interieur ingrijpend. Na een constructief gesprek gaan de 
architecten weer aan de slag. Het plan zal in 2017 opnieuw aan de commissie worden voorgesteld.

Overigens is de commissie van mening dat de isolerende maatregelen aan het exterieur zorgvuldig 
worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het vervangen van een aantal kozijnen (op basis van 
onderzoek naar de conditie) en ramen waarbij dun isolatieglas wordt aangebracht. Dit geldt ook voor 
het aanbrengen van een dunne isolatielaag op het dakbeschot. Hiervoor worden de pannen van het 
dak gehaald en uit gesorteerd waarna de goede pannen worden hergebruikt op de gevels die in het 
zicht zijn.

DE VELE MOGELIJKHEDEN TOT HERBESTEMMEN VAN EEN SCHOOL HET SAMENVOEGEN VAN TWEE WONINGEN

Na de uitvoering Tekening nieuwe situatie
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3.12 UITGEEST 

Herbestemming 

Fort bij Krommeniedijk
Het fort is gesitueerd in de Uitgeesterbroekpolder en is omgeven door 

graslanden. Het complex dat tussen 1897 – 1907 werd gebouwd, bestaat uit 

een T-vormig hoofdgebouw en is omringd door een fortgracht. Op het terrein 

staan twee ronde hefkoepels. De terreinindeling is voor het grootste gedeelte 

nog authentiek. Het complex was eigendom van Landschap Noord-Holland 

maar deze heeft de gebouwen in langdurig erfpacht aan Stadsherstel 

Amsterdam gegeven, terwijl zij eigenaar blijft van het omliggende groen.

Stadsherstel dient een plan in voor restauratie en herbestemming. In het fort 

komen zorgwoningen voor mensen met autisme, een gedeelte wordt gebruikt 

als museum én de voormalige hefkoepel wordt ingericht als 

vogelaarsuitkijkpost. In het voorjaar worden de graslanden onder water 

gezet. Behalve restauratie en renovatie, van met name het interieur, zijn er 

ook plannen voor de herbouw van de fortwachterswoning, de brug en een 

nieuw toegangshek. 

De restauratie van het fortgebouw is terughoudend, er wordt alleen hersteld 

waar dat nodig is. Op het dak komen zonnepanelen die voor 60% in de 

eigen energiebehoefte kunnen voorzien. De commissie is onder de indruk 

van de aanpak waardoor het fort een herbestemming krijgt die het stoere 

karakter in stand houdt en passend is bij de locatie. 

Oude kaart Uitzicht vanaf het dak op het omringende landschap 
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 3.13 WIJDEMEREN   

De voormalige dienstwoning van buitenplaats Spanderswoud wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt 
voor bewoning door een jong gezin. 

De buitenplaats is rond het midden van de 17de eeuw aangelegd als onderdeel van de ontginning 
van de s-Gravelandse polder. De woning dateert uit 1898 en werd als (bos)wachterswoning gebouwd 
met kenmerken van de Chaletstijl zoals overstekken met een opengewerkte houtconstructie. 
Het grondplan van de woning is symmetrisch met een fors uitspringende middenpartij. 

De architect baseert zijn ontwerp op een bouwhistorisch rapport waaruit blijkt dat er in de loop der tijd 
meerdere wijzigingen aan het pand hebben plaatsgevonden zoals een vergroting van het 
bouwvolume en modernisering van het interieur. Een voorstel van de architect voor een nieuwe 
uitbouw aan de achtergevel, wordt met de commissie besproken. De commissie vindt het belangrijk 
dat de nieuwe toevoeging wordt afgestemd op de historische positie. Voor wat betreft isolerende 
maatregelen adviseert de commissie de bestaande ramen te herstellen en monumentenglas toe te 
passen. Onderdelen van het plan zoals het verwijderen van de witte verflaag en het terugbrengen van 
de originele kleurstelling van de luiken, vindt de commissie denkbaar omdat deze ‘cosmetische’ 
restauraties de architectuur van het pand beter tot zijn recht doen komen. 

RESTAURATIE EN RENOVATIE VAN EEN BOSWACHTERSWONING 

Huidige situatie Nieuwe situatie

Bestaande situatieOude ansichtkaart
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4.1 Nieuwe Erfgoedwet 
In 2016 werd een begin gemaakt met grote 
veranderingen in de wetgeving. Per 1 juli verving de 
Erfgoedwet een deel van de Monumentenwet 1988. 
De nieuwe Erfgoedwet zal samen met de 
toekomstige Omgevingswet (2019) een integrale 
bescherming van het cultureel erfgoed mogelijk 
maken. De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande 
wet- en regelgeving voor behoud en beheer van 
cultureel erfgoed in Nederland. Het uitgangspunt is 
dat de beschermingsniveaus zoals die in de wetten 
en regelingen golden tenminste worden 
gehandhaafd. In de memorie van toelichting bij de 
Omgevingswet wordt uitgebreid stilgestaan bij 
cultureel erfgoed. Er is opgenomen dat de 
monumentenzorg in dit kader verbreed is tot de zorg 
voor cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is deel van 
onze fysieke leefomgeving, dat mede door toedoen 
van de mens tot stand is gekomen en dat een korte 
of een lange geschiedenis heeft. Cultureel erfgoed is 
in grote mate bepalend voor de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving.

Zoals gezegd heeft de per 1 juli 2016 ingetreden 
Erfgoedwet een deel van de Monumentenwet 1988 
doen vervallen. Onderdelen van de Monumentenwet 
1988 die de fysieke leefomgeving betreffen, gaan 
naar de Omgevingswet die naar verwachting in 
2019 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een 
overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen 
voor de periode 2016-2018. 

4.2 Omgevingswet 
De wet die in 2019 van kracht wordt, bundelt al het 
omgeving gerelateerde recht in één wet. De 
Omgevingswet biedt mooie kansen voor 
modernisering van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en 
de kwaliteitsadvisering, in samenhang met de zorg 
voor het cultureel erfgoed. MOOI Noord-Holland is 
nauw betrokken bij de ontwikkeling en 
implementatie van de wet op het gebied van 
omgevingskwaliteit. De gereedschapskist van de 
Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten, verdeeld 
over drie compartimenten: beleidsinstrumenten, 

regelende instrumenten en vergunnende 
instrumenten. Hoe het ruimtelijk kwaliteitsbeleid over 
deze instrumenten wordt verspreid is aan de 
gemeenten en de provincies zelf.

Een heldere, inspirerende omgevingsvisie is 
uiteraard cruciaal. Een bestuur dat niet alles met 
regels dicht wil timmeren, heeft een democratisch 
vastgestelde visie op de omgevingskwaliteit nodig. In 
het omgevingsplan worden vervolgens alle regels 
vastgelegd. De regels met betrekking tot ruimtelijke 
kwaliteit kunnen vaak abstract en globaal zijn, 
aangevuld met uitwerkingen in een beleidsnota. Een 
ontheffingsmogelijkheid is van belang, liefst 
gekoppeld aan een kwalitatieve beoordeling.

4.3 Ondersteuning door MOOI Noord-
Holland 
MOOI Noord-Holland kan een bijdrage leveren aan 
de implementatie van de Omgevingswet in uw 
gemeente. 

We werken op landelijk niveau actief met de 
collega-adviseurs en de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit aan Mooiwaarts (www.mooiwaarts.nl). In 
2016 hebben we onder meer meegewerkt aan de 
lobby voor goede kwaliteitsinstrumenten bij de 
behandeling van de Omgevingswet in de Tweede en 
Eerste Kamer, de Mooiwaatscafé’s en het project 
Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). Ook de 
ontwikkelingen rond de zorg voor het cultureel 
erfgoed houden we nauwgezet in de gaten. Hierbij 
hebben we regelmatig overleg met andere 
Steunpunten voor Monumenten en Archeologie, de 
provincie en de RCE.

Hoofdstuk 4
Erfgoed en de Omgevingswet 

Beemster in bloei (erf van Broedersbouw)
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5.1 Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland en het Erfgoedteam
Sinds 1 januari 2017 heeft MOOI- Noord-Holland 
de opdracht om invulling te geven aan het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie Noord-Holland. We 
doen dit in samenwerking met de archeologen van 
Stichting NMF, de rechtsopvolger van 
Cultuurcompagnie. De missie van het Steunpunt is 
om gemeenten te helpen om de waarde van ons 
erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, 
maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen die de komende 
jaren gaan plaatsvinden. Zeker met de naderende 
Omgevingswet een mooie opgave!
In het kader van het Steunpunt is het Erfgoedteam in 
het leven geroepen. Het Erfgoedteam bestaat uit 
leden van de Erfgoedcommissie, aangevuld met de 
archeoloog van het NMF en een vertegenwoordiger 
van de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. 

5.2 Agenderen van actuele vraagstukken
Het Erfgoedteam agendeert actuele vraagstukken 
die binnen de gemeenten spelen. Op basis van een 
case komt een actueel erfgoedthema aan de orde 
tijdens een vergadering of excursie. Denk 
bijvoorbeeld aan thema’s als de waardering van 
naoorlogs erfgoed, de invloed van de 
energietransitie op het cultuurlandschap, 
duurzaamheid en monumenten, samenhang tussen 
ondergronds en bovengronds erfgoed of erfgoed en 
massatoerisme.

Elke twee maanden organiseren we een bijeenkomst 
van het Erfgoedteam. U kunt als gemeente thema’s 
en onderwerpen aandragen, en wij verzorgen dan 
een boeiende ochtend waarin we met verschillende 
experts het thema uitdiepen. Hiervan komt een kort 
verslag en/of een blog op de website van het 
Steunpunt, zodat andere gemeenten er kennis van 
kunnen nemen. Voor meer informatie over het 
Erfgoedteam, als ook de eerste blogs van de 
bijeenkomsten die al geweest zijn, zie de website 
www.steunpunterfgoednh.nl

Hoofdstuk 5
Vooruitblik 2017: 
het Erfgoedteam 

Fort aan de Nekkerweg (herbestemming Spa & Welness Resort)
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Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen   
6.1 De ervaringen en inzichten die in 2016 
zijn opgedaan, leiden tot de volgende 
aanbevelingen:

•  We merken ook dit jaar weer dat gemeenten 
ons steeds vaker in het voortraject weten te 
vinden. Waar soms geen kansen worden gezien 
voor een monument kan de commissie daar op 
wijzen en het gesprek daarover aangaan. Wij 
adviseren gemeenten deze trend voort te zetten 
omdat we met deze werkmethode goede 
resultaten boeken.

•  Dit geldt ook voor het bezoek ter plaatste. 
Tijdens een bezoek kunnen we de situatie ter 
plekke beoordelen en de aanvrager tips en 
adviezen meegeven voor de verdere uitwerking 
van zijn plannen. De uitwerking gaat daardoor 
sneller en efficiënter wat het proces van de 
omgevingsvergunning ten goede komt.

•  We merken dat er bij gemeenten meer ruimte 
komt voor het opstellen of uitbreiden van de 
gemeentelijke monumentenlijst. Ook het 
afgelopen jaar hebben we meerdere 
monumentenbeschrijvingen opgesteld en 
gewaardeerd. Waar mogelijk kunnen wij uw 
gemeente hierin ondersteunen.

•  De erfgoedcommissie is ook het platform om 
verschillende disciplines bij elkaar te brengen. 
Bij complexe plannen zoals bijvoorbeeld de 
verbouwing van stolpboerderij Broedersbouw 
vragen we een externe specialist en de 
Rijksdienst direct aan tafel. Er ontstaat een open 
gesprek waarin we met elkaar tot een goed 
plan kunnen komen. Hierdoor hoeft de 
gemeente niet meer meerdere adviezen op te 
vragen en voorkomt deze werkwijze 
tegenstrijdigheden. Voor zowel de aanvrager als 
de gemeente is dit prettig.

•  Ook wij merken dat er in Nederland meer 
aandacht komt voor energiebesparing en 
duurzaamheid. Met de erfgoedcommissie 
hebben we daar al eens een brede bijeenkomst 

over georganiseerd, waaruit bleek dat met 
monumenten duurzame oplossingen mogelijk 
zijn maar dat het tegelijkertijd ook belangrijk is 
om niet te snel te gaan juist omdat de 
ontwikkelingen zo hard gaan. Ook het 
afgelopen jaar werden veel plannen in dit kader 
aan ons voorgelegd. We zien in de commissie 
voorstellen voor isolatie en energieopwekking, 
zoals het aanbrengen van zonnepanelen op 
historische daken, het na isoleren van gevels en 
het aanbrengen van ramen met dubbelglas. 
Lang niet ieder monument is geschikt voor 
dergelijke maatregelen wat leidt tot veel 
discussies. Monumenten vragen om maatwerk! 
In 2017 organiseren we daarom met het 
Erfgoedteam meerdere bijeenkomsten over dit 
onderwerp waarbij we zullen ingaan op de 
eisen die vanuit de overheid worden gesteld en 
vooral ook praktische oplossingen bespreken.

•  Een thema wat al jaren speelt, is de steeds 
groeiende leegstand van religieus erfgoed. Ook 
in 2016 zijn er plannen voorbij gekomen voor 
herbestemming van kerken. De ene keer 
verenigt de nieuwe functie zich niet met de 
monumentale waarde van het interieur en met 
grote gevolgen voor het monument, de andere 
keer gaat het over kleine ingrepen om de kerk 
multifunctioneel te maken. 

•  Wij denken graag met u mee over de 
verschillende mogelijkheden en verzamelen 
doorlopend goede, inspirerende voorbeelden. 

6.2 Tot slot 
Met dit kleurrijke jaarverslag hebben we duidelijk 
willen maken dat we met veel plezier voor uw 
gemeente werken. Graag nodigen we alle 
belangstellenden uit om in 2017 een vergadering bij 
te wonen. 
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