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“Open, helder en constructief 

overleg vanaf de initiatief fase 

leidt tot inzicht bij zowel de 

erfgoedcommissie als bij de 

opdrachtgever. Zodat behouden 

wordt wat kan en vervangen of 

vernieuwd kan worden wat 

noodzakelijk en gewenst is. 

Op deze manier staan beide 

partijen volledig achter het 

vergunde plan”.

Quote van Petra Kramer, architect van het restauratie- en 

herbouwplan voor een rentenierswoning aan de 

Alkmaarderstraatweg te Castricum. 

Voor u ligt het jaarverslag van de Erfgoedcommissie 
van MOOI Noord Holland 2017. Als commissie 
hebben wij de opdracht om voor een aantal 
gemeenten in Noord-Holland de erfgoedadvisering 
in het kader van de Omgevingswet te verzorgen. 
Ieder jaar doet de commissie verslag van deze 
opdracht. Dit geeft ons de kans om de 
gemeenteraden en andere betrokkenen kennis te 
laten nemen van de prachtige projecten die er in uw 
gemeente wordt gemaakt en de wijze waarop wij als 
commissie adviseren.

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 ons 
voorleggen. Eens in de maand vergaderen we in het 
kantoor van MOOI Noord-Holland in Alkmaar en 
daarnaast hebben we met regelmaat een bezoek op 
locatie. Dit doen we graag, we merken dat deze 
bezoeken goed werken, een monument op zijn plek 
en in zijn context zien zorgt voor heldere en 
duidelijke adviezen. 

Het grootste aantal adviesaanvragen betreft 
wijzigingen aan een monument in de 
vergunningsfase, het reguliere werk. Het aantal 
aanvragen voor een vooroverleg met de 
Erfgoedcommissie zien we toenemen. We nemen 
hier een deel van de rol van een gemeente over, het 
uitleggen van een rode loper voor een initiatief of 
een idee. 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. Hier merken we echt onze meerwaarde, we 
zijn een open, toegankelijke en meewerkende 
commissie voor zowel gemeenten als voor bewoners. 
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 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. We 
zagen dit jaar met name veel woonhuizen waar een 
schaalvergroting aan de orde was. Van eenvoudig 
arbeidershuisje naar een gezinswoning of een 
stadswoning die wordt getransformeerd in meerdere 
startersappartementen. We bekijken dan altijd als 
commissie heel zorgvuldig in hoeverre het 
monument de wijzigingen aankan en denken 
daarnaast mee met de opdrachtgever en aanvrager. 
We zien verder een toename van gemeenten die 
panden willen plaatsen op hun gemeentelijke 
monumentenlijst. Voor dat proces kunnen we 
meedenken en uiteindelijk ook beoordelen welke 
panden daarvoor in aanmerking komen. Met name 
voor Ouderkerk aan de Amstel hebben we dat dit 
jaar gedaan, met mooie resultaten!  

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
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Erfgoedadvisering in uw gemeente
In dit jaarverslag vertellen we hoe de advisering 
door de Erfgoedcommissie in 2017 is verlopen. 
Zoals bekend adviseert de Erfgoedcommissie aan 
meerdere Noord-Hollandse gemeenten. Nadat u in 
hoofdstuk twee kennis hebt kunnen maken met de 
commissieleden, beschrijven we  in hoofdstuk drie 
op hoofdlijnen per gemeente een aantal projecten 
waar wij als commissie en als organisatie aan 
werken. Dit zijn zowel concrete adviezen over 
bouwplannen als ook andersoortige adviezen zoals 
plaatsing van monumenten op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Verderop in dit jaarverslag 
besteden we ook aandacht aan het nieuwe 
Steunpunt Monumenten en Archeologie en de rol 
van de Erfgoedcommissie hierbij, de komende 
Omgevingswet, en we sluiten af met een aantal 
aanbevelingen voor nu en de toekomst. 

De oer Noord Hollandse stolp gezien door de ogen van een wereldberoemd kunstenaar. 
Het schilderij dateert uit 1905 en was te zien op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar.

Hoofdstuk 1
Het jaar 2017 
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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
Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus
Marcel Heijmans, restauratiearchitect
Nico Zimmermann, architect 

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

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

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 voor een 
omgevingsvergunning voldoen aan indienings-
vereisten 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, en heeft het meer het 
karakter van een vooroverleg. Bij gecompliceerde 
en/of ingrijpende plannen kan een bezoek op 
locatie door de commissie plaatsvinden, altijd in 
overleg met de gemeente.

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 

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 

De commissie op locatie.
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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 thema 
gerichte bijeenkomsten. Doordat het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie van de Provincie 
Noord-Holland is ondergebracht bij Mooi Noord-
Holland is het Erfgoedteam in het leven geroepen 
dat actuele thema’s kan agenderen en daar 
kortdurende bijeenkomsten over  organiseert.  In 
hoofdstuk vier van dit jaarverslag kunt u daar meer 
over lezen. 

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.  Zo vroeg de gemeente Aalsmeer/
Amstelveen om een waardestelling van een 
voormalig wachtershuisje aan de Ringvaart. 
En werd voor de gemeente Langedijk een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de 
monumentale en cultuurhistorische waarden van een 
oude scheepswerf.

10
ERFGOEDCOMMISSIE
JAARVERSLAG 2015

Voor de gemeente Langedijk  werd een aanvullende onderzoek uitgevoerd naar de monumentale en cultuurhistorische 
waarden van een oude scheepswerf.

Het eenvoudige kleine houten huisje aan de rand van de Ringvaart was in het verleden in gebruik als wachtershuisje voor 
de vervoerders van planten en bomen die werden gekweekt op de tuinderij Terra Nova en vanuit hier verscheept werden.



1312
ERFGOEDCOMMISSIE
JAARVERSLAG 2017

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. in 2017 heeft de 
Erfgoedcommissie adviezen uitgebracht voor de 
volgende gemeenten:

• Beemster
• Castricum
• Diemen 
• Drechterland
• Enkhuizen
• Heemskerk
• Heemstede
• Heerhugowaard
• Opmeer
• Ouder-Amstel
• Purmerend
• Stede-Broec

Hoofdstuk 3
Adviezen en Projecten 

Ondanks  dat  de commissie het 

betreurt dat behoud van de eenvou-

dige monumentale stolpboerderij  

grenzend aan de kasteeltuin van slot 

Assemburg niet behouden kon 

blijven, is er uiteindelijk in een aan-

tal  sessies  door advisering van 

eerst de Erfgoedcommissie en daar-

na de Welstandscommissie een ac-

ceptabel  nieuw volume ontstaan.

Na goedkeuring van het definitieve 

ontwerp bedankte de opdrachtgever 

de commissie met de volgende woor-

den “ dank zij haar advisering is het 

oorspronkelijke ontwerp  enorm 

verbeterd “ een verbetering die ook 

beter aansluit bij de monumentale 

setting van slot Assumburg en de 

kasteeltuin.

Quote van Cees Hooyschuur, restauratiearchitect en 

erfgoedadviseur 
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3.1 BEEMSTER  3.2 DIEMEN 

In het vorige jaarverslag besteedden we  al aandacht aan deze kolossale stolpboerderij die uit 1742 
dateert en een rijksmonument is. De commissie was de afgelopen jaren samen met de RCE nauw bij 
de advisering betrokken omdat er in totaal negen appartementen worden ondergebracht. Dit  heeft 
niet alleen verregaande gevolgen voor het interieur en de gesloten kap maar ook voor de inrichting 
van het erf.

De commissie neemt samen met de ambtenaren van de gemeente een kijkje tijdens de 
werkzaamheden. Zij spreekt met de aannemer die trots vertelt dat hij het zo’n prachtige stolp vindt en 
dat het een hele klus is geweest om de appartementen goed in te voegen waarbij op een aantal 
plekken de originele onderdelen zoals de schouw en spanten in het zicht zijn gelaten. Met name het 
wegwerken van alle installaties die door het dak worden aangebracht kost hoofdbrekens. 
Bij binnenkomst valt de ruimtelijkheid van het vierkant nog te ervaren omdat hier de centrale trap is 
gekomen voor de ontsluiting van de appartementen op  de bovenverdiepingen. De eens zo donkere 
ruimte krijgt nu van alle kanten daklicht door meerdere dakramen en stroken glas die in de massale 
kap zijn aangebracht. 

In het buitengebied van Diemen ligt  het complex Jacht- en Vislust bestaande uit een boerderij met stal 
en een hooiberg. Het complex is een rijksmonument en dateert uit het einde van de negentiende 
eeuw. Volgens de eigenaar stond de stal op instorten, heeft hij hem laten slopen en is zonder 
vergunning begonnen met het opnieuw opbouwen van een volume dat nog maar weinig refereert aan 
het oorspronkelijke rijksmonument. De gemeente heeft een bouwstop opgelegd  en vraagt de 
commissie met de eigenaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot herbouw van de 
oorspronkelijke stal mét woonfunctie. In een aantal sessies wordt het de eigenaar duidelijk dat hij bij 
herbouw rekening moet houden met het oorspronkelijke karakter van de schuur dat zich onder meer 
kenmerkt door de houten spantconstructie en terughoudende daglichttoetreding waarbij het best 
mogelijk is om nieuwe toevoegingen aan te brengen. Het plan is bij het schrijven van dit jaarverslag 
nog niet afgerond. 

VERBOUWING IN UITVOERING HERBOUW VAN EEN VERLOREN GEGANE STAL  

Achtergevel met loggia's. Voorhuis met rechts stal (actuele situatie).

Vierkant tijdens de verbouwing.
Nieuwe trap in het vierkant voor de 
ontsluiting van de appartementen.

Vierkant vóór de verbouwing.

Voorhuis met rechts gedeelte van de nieuw 
te bouwen stal.
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t 16

3.3 CASTRICUM  

Mooi wonen en werken aan 
de rand van de duinen
Het landgoed Duin en Bosch is de afgelopen jaren getransformeerd van een 

terrein waar in eerste instantie alleen een instelling voor geestelijke 

gezondsheidszorg was gevestigd tot een aangename woonomgeving. Hierbij 

is de oorspronkelijke functie nog gehandhaafd in een aantal gerenoveerde 

gebouwen waaraan nieuwbouw is toegevoegd.  Nu is het ook mogelijk om 

als particulier op het terrein te wonen. Het landgoed  was aan het begin van 

de twintigste eeuw  zo ontworpen dat er naast gebouwen om patiënten onder 

te brengen ook plaats was voor andere voorzieningen zoals dienstwoningen 

en werkplaatsen maar ook een badhuis, kapel en een echte watertoren, dit 

alles passend binnen de landschappelijke omgeving. Juist deze laatste 

categorieën zijn aantrekkelijk om te hergebruiken als woning en trekt jonge 

enthousiaste kopers aan die met de commissie willen overleggen over de 

uitdagingen om het monument zo veel mogelijk in zijn waarde te laten met 

nieuwe toevoeging om het wooncomfort te verbeteren. 

Witte kerkje, wordt nu verbouwd tot woonhuis met behoud 
van de hoge open ruimte.  

Doorsnede toekomstige interieur Badhuis, kleine woning voor 
jong gezin.

De Loet, voormalig mannenpaviljoen waarin een combinatie 
van herenhuizen en appartementen wordt gerealiseerd.
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3.4 DRECHTERLAND 3.5 ENKHUIZEN

Het is iets waar meerdere Noord-Hollandse gemeenten mee te maken hebben: de herijking van de 
provinciale monumentenlijst waardoor  de mogelijkheid ontstaat panden of objecten aan te wijzen tot 
gemeentelijk monument. In Drechterland heeft dit er toe geleid dat een aantal gebouwen opnieuw is 
bezocht en er redengevende omschrijvingen zijn opgesteld die de basis vormen voor de aanwijzing tot 
gemeentelijke monument. Samen met de  monumenten ambtenaar bezocht een  afgevaardigde van 
de commissie de gebouwen en bespreekt ze vervolgens in de commissie wat leidde tot een positief 
advies over de aanwijzingen.

Onder de gebouwen bevindt  zich een van oorsprong zeventiende eeuwse langhuisboerderij met 
aangebouwde stal aan het lint in Venhuizen.  In het verleden waren van dit type boerderij meerdere 
voorbeelden te vinden, met name in West-Friesland maar is nu vrij zeldzaam geworden, zeker voor de 
gemeente Drechterland. Ook de negentiende eeuwse rentenierswoning aan de Streekweg in 
Hoogkarspel komt in aanmerking voor de gemeentelijke monumentenstatus niet zozeer omdat dit type 
woning hier zeldzaam is maar vooral omdat het pand merendeels gaaf behouden is gebleven en rijk 
en subtiel is gedetailleerd. Omdat het pand ook een tijd als ambtswoning voor de burgemeester is 
gebruikt heeft het ook nog een cultuurhistorische meerwaarde. 

Met zijn vele kerken heeft ook deze gemeente te maken met het actuele probleem van leegstand en 
herbestemming. Zo bezocht de commissie een schitterend verborgen huiskerkje aan de Breedstraat 
waar zij in gesprek ging met de eigenaar. Eigenlijk is de ruimte te klein voor de nieuwe functie van 
kantoor als het oorspronkelijke interieur behouden moet blijven. 

Bij de meer bekende Westerkerk speelt iets heel anders. Naast de kerk, die al jaren in gebruik is als 
cultureel en maatschappelijk centrum, staat een houten klokkentoren uit de zestiende eeuw. Het 
bestuur van de kerk wil deze toren verbinden met  de voormalige kosterswoning (Costerije) die tegen 
de kerk aan is gebouwd. Dit acht zij noodzakelijk voor een betere exploitatie. In de Costerije wordt 
een restaurant gevestigd en aangezien het vloeroppervlak van de begane grond nogal klein is zou 
een verbinding met de toren voor uitbreiding zorgen en tevens de toegankelijkheid van de toren 
vergroten. Aan de Erfgoedcommissie wordt een aantal voorstellen voorgelegd voor doorbraken om dit 
te kunnen bewerkstelligen. Hoewel de commissie begrip heeft voor de noodzaak is zij van mening dat 
er zorgvuldig moet worden nagedacht over de plaats, de wijze waarop ze worden uitgevoerd en het 
aantal doorbraken. In de planvorming wordt ook voorzien in de restauratie van de Costerije, waar 
nog veel authentieke interieuronderdelen aanwezig zijn. 

HERBESTEMMING RELIGIEUS ERFGOED RENTENIERSWONING AAN DE STREEKWEG

Toren Voorzijde woning.

Costerije

Interieur van de Costerije. 
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t 20

3.6 HEEMSKERK  

Wonen in de oude 
dorpskern
In de oude kern van het dorp staat een voormalige manufacturenwinkel met 

woonhuis uit  1905 dat is beschermd als gemeentelijk monument. De nieuwe 

eigenaar wil er één woonhuis van maken en  constructieve aanpassingen 

doen voor wat betreft fundering, isolatie en wooncomfort. Tegelijkertijd heeft 

hij de intentie om het pand weer in de oude luister te herstellen. In een viertal 

sessies worden de werkzaamheden met de eigenaar (tevens uitvoerder ) 

besproken. Dit gaat dan o.a. over de wijze van voegwerk herstellen, het 

aanbrengen van een dunne laag folie tussen de gordingen van de kap in en 

het partieel vervangen van kozijnen en ramen. Met het grootste deel van de 

aanpassingen  is de commissie het eens - ook omdat zij de indruk heeft dat 

de eigenaar met kennis van zaken spreekt-  maar niet met het voorstel om in 

de voorgevel de oorspronkelijke schuiframen te vervangen door draai 

kiepramen. Uiteindelijk wordt ook hier in gezamenlijk overleg gekozen voor 

de beste oplossing voor het monument. De eigenaar zegt tevreden te zijn 

over de wijze waarop hij in samenspraak met de commissie tot een 

restauratieve aanpak is gekomen. 

Het monument in zijn omgeving.
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3.7 HEEMSTEDE 3.8 HEERHUGOWAARD

Het raadhuis is een meer dan honderd jaar oud rijksmonument dat is ontworpen door de architecten 
J.TH.J.Cuypers en J.Stuyt, in samenwerking met J.Th.A. Etmans van de gemeente Heemstede. De 
oorspronkelijke indeling van het interieur is voor een belangrijk deel bewaard gebleven, met 
uitzondering van het noordelijk gedeelte, waar in 2006 nieuwbouw is geplaatst. Een aantal vertrekken 
heeft nog de oorspronkelijke lambriseringen en plafonds. Andere vertrekken zijn in de loop der tijd 
grotendeels aangepast zoals de toiletten op de begane grond in de jaren 1970. De indertijd 
aangebrachte wijzigingen deden afbreuk aan de grandeur van het oorspronkelijke interieur.

Met dit in het achterhoofd besloot het monumenten lid van de geïntegreerde adviescommissie 
Heemstede het plan voor modernisering van de toiletgroep voor te leggen aan de Erfgoedcommissie. 
In samenspraak met de architect wordt besloten de oorspronkelijke indeling met houten deuren te 
behouden. Wat wordt vervangen zijn de uit 1970 daterende witte tegels door een lambrisering van 
keramische platen met marmermotief. Ook de in die tijd verwijderde granito vloer krijgt nu lichtgrijze 
keramische vloertegels meer passend bij de nieuwe lambrisering en het monumentale interieur als 
geheel. 

Boerderij Veldzigt is in 1884 herbouwd op de plek van een zeventiende eeuwse voorganger. Door de 
recente uitbreidingswijken van de gemeente Heerhugowaard zijn de landerijen inmiddels bebouwd en 
is de boerderij opgenomen in het stedelijke weefsel maar als stolp nog goed herkenbaar. De nieuwe 
eigenaren willen een oriënterend gesprek met de commissie over de wijze waarop zij van de boerderij 
een woning kunnen maken die voldoet aan de hedendaagse eisen qua wooncomfort. Uitgangspunt 
hierbij is een bouwhistorisch en waardestellend onderzoek dat in opdracht van de gemeente is 
gemaakt. (gemeente is eigenaar van het pand).  In een aantal sessies worden de wijzigingen 
besproken. De discussie spitst zich met name toe op het aantal dakramen dat nodig is voor de 
daglichttoetreding. Dit is een terugkerend thema bij stolpen omdat al te veel ramen het karakter van 
de van oorsprong gesloten kap aantasten. De commissie gaat iedere keer weer samen met de 
opdrachtgevers op zoek naar mogelijke oplossingen. In dit geval is het denkbaar om in het minst 
zichtbare dakvlak (eventueel doorlopend in de gevel) een smalle glazen strook aan te brengen 
voorzien van een donkere en smalle detaillering, waardoor er veel licht binnen kan komen en er 
minder ramen in het dak nodig zijn. 

HERBESTEMMING STOLPBOERDERIJ WIJZIGING INTERIEUR VAN HET RAADHUIS

Voorgevel boerderij Veldzigt.

Voorgevel Raadhuis.

Toiletgroep na de modernisering.
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3.9 OPMEER  

De wieken gaan weer 
draaien 
Molen de Lastdrager is een bijzonder type molen eerder een polder- dan een 

korenmolen. Hoewel de datum van 1608 op de molen vermeld staat als 

stichtingsdatum, is de constructie van de molen waarschijnlijk ouder. De 

laatste functie van de molen was die van opslag voor motoren. De stichting 

Westfriese molens, eigenaar van de molen, wil terug naar de oorspronkelijke 

functie en tevens de  publieke toegankelijkheid vergroten.  Hiervoor moeten 

in het interieur de maalstenen en de aandrijving worden terug geplaatst. Om 

de molen beter toegankelijk te maken wordt ook een uiterlijke wijziging 

voorgesteld. Bij een eerdere verbouwing is de tweede deur geplaatst in de 

zijwand terwijl die van origine recht tegenover de toegangsdeur hoort te 

zitten. In de plannen wordt de verkeerd geplaatste deur gewijzigd in een 

raam en komt een nieuwe tweede deur  op de oorspronkelijke plek aan de 

achterzijde in de as van de toegangsdeur aan de voorzijde. Vormgeving, 

materiaal, en kleur zijn conform de bestaande toegangsdeur. De commissie 

laat weten tevreden te zijn over de zorgvuldigheid waarmee de functie van de 

molen weer hersteld wordt en zij adviseert ook naar het erf en de inrichting 

daarvan te kijken nu de molen vaker door het publiek bezocht gaat worden.  
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3.10 OUDER-AMSTEL 3.11  PURMEREND

De gemeente is een traject gestart om meerdere panden aan te wijzen tot  monument zoals zij heeft 
vastgelegd in de Erfgoedvisie uit 2016. Uitgangspunt voor het aanwijzingsbeleid van gemeentelijke 
monumenten is te focussen op objecten en structuren die gezamenlijk het verhaal van Ouder-Amstel 
vertellen en die tot nog toe onvoldoende beschermd zijn. In samenspraak met de verschillende 
oudheidkundige verenigingen van de dorpskernen is een inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan 
ca  vijfentwintig objecten zijn geselecteerd die voor de status in aanmerking komen. Van deze panden 
en objecten zijn redengevende omschrijvingen gemaakt die aan de commissie worden voorgelegd ter 
advisering aan het college. Tijdens een bijeenkomst waarbij naast ambtenaren ook de historische 
verenigingen aanwezig zijn, worden de panden besproken. Het zijn vooral boerderijen in het 
buitengebied maar ook een kerk, een school en woningen die onderdeel waren van een reeks 
buitenplaatsen aan de Amstel. Uit de inventarisatie kwamen ook twee graf monumenten naar voren 
waarvan met name het Veldwachtersmonument gerelateerd is aan een voorval dat aan het begin van 
de twintigste eeuw voor veel beroering heeft gezorgd: twee veldwachters die tijdens het uitoefenen van 
hun plicht verdronken zijn, óók dat is cultuurhistorisch van belang. 
De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 de aanwijzingen worden afgerond. 

In een hoekje van de Koemarkt staat een piepklein huisje dat daar in 1910 is gebouwd als kantoor 
van de marktmeester voor de markt die toentertijd nog in de open lucht werd gehouden. 
Gemeentearchitect W. Postema tekende voor het ontwerp. Het  marktmeestershuisje heeft in de loop 
der tijd zijn functie verloren en is nu een gemeentelijke monument. Het huisje bestaat uit één 
bouwlaag onder een met zwart geglazuurde Hollandse pannen gedekt zadeldak. Het moet wijken 
voor de markthallen, een nieuwe ontwikkeling in het centrum. Het hele huisje wordt op een betonnen 
plaat gezet en verplaatst naar een plek tussen de kleine en de grote Koemarkt. In dit specifieke geval 
kan de commissie zich vinden in de verplaatsing van het monument omdat het kleine huisje om 
meerdere redenen geen relatie meer heeft met de oorspronkelijke situering en functie. In de  nieuwe 
setting markeert het markthuisje de overgang naar de tweede pleinruimte voor de toekomstige 
markthal. Mogelijk zal de marktmeester er opnieuw gebruik van gaan maken en dan is er zicht op 
beide pleinruimtes. Wel wijst zij er op dat het gebouwtje nu aan één zijde een blinde muur  heeft die 
wegvalt tegen de naastgelegen bebouwing. In de nieuwe situatie komt het huisje geheel vrij te staan. 

HET HUISJE DAT GAAT VERHUIZENAANWIJZING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Voorstel markthal. 

Marktmeesterhuis op z’n huidige plek.Toekomstige monumenten?
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3.12  STEDE-BROEC

Aan de hoofdstraat in Bovenkarspel staat een markant gebouw dat ooit is gebouwd als postkantoor in 
de eerste kwart van de twintigste eeuw. Het is ontworpen door rijksbouwmeester Joseph Crouwel en 
heeft een sober expressionistische stijl met kenmerken van de Amsterdamse school. Het is niet alleen 
een markant gebouw maar ook de situering is beeldbepalend op de plek waar de Stationslaan 
uitkomt op de Hoofdstraat. Bij de sluiting van het postkantoor verloor het gebouw zijn oorspronkelijke 
functie en is nu in gebruik als cultureel centrum met o.a. een theater- en filmzaal. Om het gebouw ‘s 
avonds beter tot zijn recht te laten komen wordt een voorstel ingediend om de gevel aan te lichten 
door middel van twee grondspots met een warme lichtkleur. De commissie kan zich in het voorstel 
vinden indien de aanlichting zorgvuldig gebeurd. Zij adviseert een lichtplan te bedenken waarin wordt 
nagedacht over de verschillende soorten schemer/donker én dat reageert op de lichtsterkte van de 
omgeving. 

MONUMENT IN DE SPOTLIGHTS

Voorgevel voormalig postkantoor. 

"De vergaderingen van de Erf-

goedcommissie ervaar ik als een 

zeer professionele samenwerking. 

In een fijne, informele sfeer wordt 

de klant goed geïnformeerd en 

de gemeente wordt geholpen om 

tot een goed advies te komen. 

Meestal loop ik samen met mijn 

klant tevreden de deur weer uit"

Martin Dürr, Senior medewerker Vergunningen-Erfgoed, 

gemeente Castricum. 
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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! Medewerkers 
van Noord-Hollandse gemeenten kunnen bij het 
Steunpunt terecht met vragen over alles wat met 
erfgoed te maken heeft, om te sparren over 
ingewikkelde kwesties of om mee te lezen met 
nieuwe beleidsstukken. Ook kunnen gemeenten 
concrete cases voordragen voor een expertmeeting, 
onderzoek of als interessant voorbeeldproject

4.1 Erfgoedteam.
Binnen 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. 

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 waarvoor alle 
erfgoedambtenaren worden uitgenodigd. Het 
afgelopen jaar kwamen de volgende thema’s aan de 
orde: wederopbouwwijken en de mogelijkheden van 
bescherming, monumenten en duurzaamheid, 
omgang van gemeenten met archeologie, historisch 
groen, vergunningvrij bouwen en archeologie in 
relatie tot de omgevingswet. 

Van iedere bijeenkomst komt een kort verslag en/of 
een blog op de website van het Steunpunt, zodat 
ook andere gemeenten er kennis van kunnen 
nemen. Voor meer informatie over het Erfgoedteam, 
als ook de blogs van de bijeenkomsten die al 
geweest zijn, zie de website 
www.steunpunterfgoednh.nl. Het erfgoedteam zal in 
2018 worden voortgezet. Zie de website voor data 
en onderwerpen. 

Hoofdstuk 4
Steunpunt Monumenten en 
Archeologie Noord-Holland 

Erfgoedteam op locatie. Thema Groen Erfgoed. Assumburg, Heemskerk.
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Erfgoedteam en de kwaliteit 
van naoorlogse wijken 
Waardering voor de wederopbouwarchitectuur staat volop in de 

belangstelling. Gemeenten beseffen dat behoud en herontwikkeling van 

wijken uit deze periode in veel gevallen een betere strategie kan zijn dan 

sloop en nieuwbouw. Dit speelt ook in een gemeente als Enkhuizen: een 

bijzondere stad met veel erfgoed, met name uit de zeventiende tot de 

negentiende eeuw. Maar Enkhuizen beschikt ook over 

wederopbouwarchitectuur. De gemeente wil onderzoeken hoe de 

wederopbouwwijken herkenbaar blijven en zich toch kunnen aanpassen aan 

hedendaagse eisen. Welke instrumenten kan de gemeente hierbij het beste 

inzetten, dat is de vraag die met de leden van het Erfgoedteam besproken 

wordt. 

Concreet gaat het om drie casussen:

1.  De woningen langs de noord-westelijke grens binnen de vesting (1940 

architect Snel), ook wel bekend als 'De Baan'. Het zijn voornamelijk 

corporatiewoningen en daardoor nog redelijk gaaf waarbij de achterzijde 

(binnengebied) en interieur verder indifferente onderdelen zijn.

 

2.  De woningen langs de Oranjestraat (1948 architect Ybema, oud 

directeur Gemeentewerken Enkhuizen). In dit project zijn duplexwoningen 

opgenomen die er nog voor een deel zijn. Het is opvallend dat ondanks 

de materiaalschaarste in die tijd nog enige rijkdom in de detaillering kon 

worden gerealiseerd. In de grote raamkozijnen is de roedeverdeling 

inmiddels verdwenen. 

3. Tenslotte het appartementengebouw met zeven woningen en één 

(inmiddels verdwenen) winkelruimte aan de Spoorstraat (1955 architect 

Ybema). 

Het volledige verslag kunt u vinden op de website van het steunpunt www.

steunpunterfgoednh.nl

Oranjestraat nu.

Spoorstraat voorgevel.

Spoorstraat interieur 

Oranjestraat jaren ‘50.



3534
ERFGOEDCOMMISSIE
JAARVERSLAG 2017

5.1 Goede omgevingskwaliteit 
De Omgevingswet wordt naar verwachting in 2021 
van kracht. Dan zullen vertrouwde kaders, posities 
en instrumenten veranderen. Van sommige tradities 
zullen we afscheid nemen, andere werkwijzen 
worden verder ontwikkeld en vernieuwd. In een 
wereld die niet meer functioneert volgens sectorale 
kaders en lineaire processen, waar de lokale 
overheid uitnodigend en faciliteren te werk gaat, 
zullen we moeten zoeken naar de invulling van het 
begrip ‘goede omgevingskwaliteit’. Het begrip 
welstand verdwijnt uit de wet, de nieuwe term in de 
Omgevingswet is ‘het uiterlijk van bouwwerken’. De 
zorg voor het uiterlijk van bouwwerken moet 
geregeld worden in het omgevingsplan en daaraan 
gekoppelde beleidsregels. De oude scheiding tussen 
bestemmingsplan en welstand zal verdwijnen. De 
planologische bouwregels kunnen volledig worden 
geïntegreerd met de regels voor het uiterlijk van 
bouwwerken. En die beleidsregels kunnen worden 
verbreed tot beleidsregels voor ruimtelijke kwaliteit: 
erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur, 
openbare ruimte in onderlinge samenhang; of nog 
integraler beleidsregels voor omgevingskwaliteit, 
door ook duurzaamheid, gezondheid en veiligheid 
toe te voegen. Dit betekent natuurlijk ook nogal wat 
voor de uitvoering van kwaliteitsadvisering. 

Mooiwaarts
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 
opgeschoven naar 1 januari 2021. Dat geeft even 
lucht, maar maakt de maatschappelijke urgentie van 
een nieuwe manier van werken niet minder. Daarom 
werkt MOOI Noord-Holland intensief mee aan 
Mooiwaarts, een initiatief van de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit. (zie ook www.mooiwaarts.nl) 
Met Mooiwaarts zijn we op zoek naar de invulling 
van het nieuwe kernbegrip ‘goede 
omgevingskwaliteit’ in de Omgevingswet. 

De inspiratie en kennis die we daarmee opdoen, 
stellen we graag voor uw gemeente beschikbaar. 
Voor nu focussen we hierbij op onderdelen die tot op 
heden nog maar beperkt aandacht krijgen en die de 
uitwerking van het toekomstige ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid direct beïnvloeden: het 

omgevingsplan en de invulling van de wettelijk 
verplichte gemeentelijke adviescommissie.  

5.2 Omgevingsplan Op Kwaliteit
In 2017 is met medewerking van MOOI Noord-
Holland, het ‘Schetsboek voor een Omgevingsplan 
Op Kwaliteit’ gepresenteerd. In het Schetsboek 
worden tien principes voor het omgevingsplan 
uitgewerkt:

1.  Voor en door mensen 
2.  Publieke en private belangen
3.  Zorg voor cultureel erfgoed
4.  Zorg voor goede omgevingskwaliteit bestaande 

leefomgeving 
5.  Zorg voor goede omgevingskwaliteit nieuwe 

initiatieven
6 . Doelen voor goede omgevingskwaliteit 
7.  Gebiedsgerichte kwaliteiten  
8.  Vergunningenstelsel
9.  Interpretatie van open regels en beleidsregels  
10. Per saldo meer waarde bij buitenplanse 

initiatieven

De principes komen samen in een kwaliteitsstelsel 
dat private en publieke belangen samenbrengt.  Het 
kwaliteitsstelsel bestaat uit vier velden waar het 
streven naar goede omgevingskwaliteit een leidende 
rol speelt: het initiatief, het werkproces, het 
omgevingsplan en de omgevingsvisie. In elk veld 
kunnen instrumenten en processen worden geplaatst 
die de samenhang, consistentie en continuïteit van 
het stelsel als geheel bevorderen. Welke elementen 
dat zijn en hoe ze worden verbonden is niet in het 
algemeen te zeggen. Het is afhankelijk van de lokale 
omgevingskwaliteiten, van uw ambities, uw 
maatschappelijke doelstellingen en de 
bestuurscultuur in uw gemeente. 
Wij gaan het komende jaar graag met u in gesprek 
over de uitwerking van het kwaliteitsstelsel en de tien 
principes voor het omgevingsplan. Voor meer 
informatie over onze activiteiten en advisering 
rondom de Omgevingswet of het downloaden van 
het Schetsboek, bezoek onze website www.
mooinoord-holland.nl.

5.3 Gemeentelijke adviescommissie en de 
rol van de erfgoeddeskundige
De komst van de omgevingswet is een kans voor de 
erfgoedadviseur om -meer nog dan in het verleden- 
in een vroeg stadium en volwaardig mee te kunnen 
denken in planprocessen in de fysieke leefomgeving. 
In de omgevingswet wordt een gemeentelijke 
adviescommissie geïntroduceerd met een verplichte 
kern van enkele deskundigen op het gebied van de 
monumentenzorg, die bevoegd zijn te adviseren over 
rijksmonumenten. De erfgoedcommissie zoals die nu 
functioneert, kan in principe na de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet in haar huidige vorm blijven 
functioneren. Deze ‘gemeentelijke adviescommissie’ 

kan ook worden ingezet als een brede commissie 
voor omgevingskwaliteit die ook aspecten van 
welstand, landschap, stedenbouw en infrastructuur 
behandelt. In welke vorm ze die advisering willen 
organiseren kunnen gemeenten straks zelf kiezen.  
Waar u ook voor kiest: de erfgoedadviseurs van 
MOOI Noord-Holland zijn er klaar voor!

Hoofdstuk 5
Op weg naar de omgevingswet   	

	 15	

 

Afbeelding: kwaliteitsstelsel uit Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit 

Het kwaliteitsstelsel bestaat uit vier velden waar het streven naar goede omgevingskwaliteit een 
leidende rol speelt: het initiatief, het werkproces, het omgevingsplan en de omgevingsvisie. In elk 
veld kunnen instrumenten en processen worden geplaatst die de samenhang, consistentie en 
continuïteit van het stelsel als geheel bevorderen. Welke elementen dat zijn en hoe ze worden 
verbonden is niet in het algemeen te zeggen. Het is afhankelijk van de lokale omgevingskwaliteiten, 
van uw ambities, uw maatschappelijke doelstellingen en de bestuurscultuur in uw gemeente.  

Wij gaan het komende jaar graag met u in gesprek over de uitwerking van het kwaliteitsstelsel en de 
tien principes voor het omgevingsplan. Voor meer informatie over onze activiteiten en advisering 
rondom de Omgevingswet of het downloaden van het Schetsboek, bezoek onze website 
www.mooinoord-holland.nl. 

 

5.3 Gemeentelijke adviescommissie  

Onder de Omgevingswet blijft de gemeente medeverantwoordelijk voor het aanzien van het 
landschap, de openbare ruimte en het uiterlijk van bouwwerken. De gemeente kan zich daarbij laten 
adviseren door de gemeentelijke adviescommissie, die de Omgevingswet introduceert, als opvolger 
van de monumenten- en de welstandscommissie.  

In 2017 heeft MOOI Noord-Holland, samen met enkele gemeenten (waaronder Heerhugowaard) die 
als voortrekker willen optreden, de rol en samenstelling van deze gemeentelijke adviescommissie 
globaal verkend. De verplichte kern van de commissie bestaat uit enkele deskundigen op het gebied 
van de monumentenzorg, die bevoegd zijn te adviseren over de rijksmonumenten. Maar in de 
Memorie van Toelichting wordt benadrukt dat gemeenten de vrijheid hebben om een generieke 
adviescommissie te benoemen die adviseert over aspecten van omgevingskwaliteit bij het verlenen 
van omgevingsvergunningen. Ook kwaliteitsteams of supervisoren die zich specifiek richten op 
bijvoorbeeld (her)ontwikkelingsgebieden of bepaalde onderwerpen, zijn mogelijk (MvT Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3, p. 382).  

In 2018 wil MOOI Noord-Holland in de geest van de Omgevingswet verder werken aan de 
ontwikkeling van deze brede adviescommissies voor omgevingskwaliteit. Zo’n brede commissie heeft 
deskundigheid in huis over verschillende aspecten van omgevingskwaliteit zoals erfgoed, 

Kwaliteitsstelsel uit Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit
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Hoofdstuk 6
Aanbevelingen   
6.1 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 een stolpboerderij in Hem (een provinciaal 
monument) vragen we de Provincie direct aan tafel 
voor een open gesprek en kunnen we met elkaar tot 
een goed plan komen. Hierdoor hoeft de gemeente 
niet meer meerdere adviezen op te vragen en deze 
werkwijze voorkomt 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 
het Erfgoedteam hebben we daar twee 
bijeenkomsten 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! 

6.2 Vooruitblik 
Een thema wat al jaren speelt, is de steeds groeiende 
leegstand van religieus erfgoed. Ook in 2017 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 
met grote gevolgen voor het monument, de andere 
keer gaat het over kleine ingrepen om de kerk 
multifunctioneel te maken. Omdat veel gemeenten 
hiermee te maken hebben organiseren we daarom 
met het Erfgoedteam in het voorjaar van 2018 
meerdere bijeenkomsten over dit onderwerp waarbij 
we zullen ingaan op de actuele stand van zaken, de 
rol van de gemeente belichten en ook aandacht 
vragen voor hetgeen er onder de grond aanwezig is. 
Ook zullen we de verschillende opties voor 
herbestemming bespreken. Wij denken graag met u 
mee over de verschillende mogelijkheden en 
verzamelen doorlopend goede, inspirerende 
voorbeelden

6.2 Tot slot 
Met dit jaarverslag geven we inzicht in de manier 
waarop de  Erfgoedcommissie aan de hand van de 
geldende beleidskaders, adviseert over de 
ontwikkeling van het erfgoed binnen uw gemeente. 
Een doel waar wij ons graag namens uw gemeente 
voor inzetten en aan bijdragen. In het jaarverslag is 
per gemeente slechts één plan of project uit het jaar 
2017 aan bod gekomen. Het is slechts een greep uit 
de vele en uiteenlopende plannen waarover de 
commissie op transparante en constructieve wijze 
heeft mogen adviseren. Onze werkwijze is het beste 
te ervaren door aan te schuiven. Wij nodigen 
daarom alle belangstellenden uit om in 2018 een 
vergadering bij te wonen.
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