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Geacht College 

 

De beide verenigingen hebben op 22 december 2011 een verzoek ingediend in het  kader van 

art 3 Monumentenwet om het waardevolle ZOMA complex aan de Spoorlaan te Groesbeek op 

de rijksmonumentenlijst te plaatsen. 

 

Wij zijn door gemeente Groesbeek niet als belanghebbende gezien. 

De Bond Heemschut is zelfs in het geheel  niet genoemd door gemeente Groesbeek. 

In het kader van de art 3 procedure Monumentenwet uit 1988 had de gemeente Groesbeek 

Heemschut en SIEGF om advies moeten vragen en onze visie op dit gebouw moeten afwegen 

in de besluitvorming binnen de gemeente.  

De relevante stukken zijn  niet bij de Raad gekomen voor de juiste besluitvorming. 

Bovendien hadden we naast het horen ook graag bij de Raad willen inspreken in het kader van 

de rol van het dualisme. 

De Raad van Groesbeek is  bij dit proces onjuist geïnformeerd doordat onze gegevens  niet 

beschikbaar zijn gesteld. Ze hadden ook ter inzage moeten liggen hebben voor een juiste 

oordeelsvorming en besluitvorming in de Raad. 

De gemeente heeft ons niet gehoord omdat ze  de eigenaar is van het gebouw, was de mening 

van B en W, en aan derden, zoals Heemschut etc., had men geen boodschap. 

De uitvoerige correspondentie rond dit complex is hiermede aan de Raad onthouden. 

 

Dan is door de gemeente in haar verweer nog een lokale heemkundekring genoemd die hier 

geen actie heeft ondernomen. Vaak hebben heemkundeverenigingen een andere doelstelling. 

Ook zijn lokale verenigingen vaak deels of geheel afhankelijk van de gemeentelijke subsidie 

voor hun educatieve rol die ze in een breed spectrum vervullen van de geschiedenis in eigen 

omgeving. Dat kan voor zo´n vereniging een spanningsveld opleveren in de objectieve 

oordeelsvorming, de vraag is dan gerechtvaardigd waarom de gemeente zoveel gewicht 

toekent aan de mening van een lokale heemkundekring. 

 

Binnen een gemeente spelen vaak tegengestelde belangen, en is er niet altijd voldoende 

draagvlak te krijgen voor behoud en bescherming. Vaak en ook hier hangt het 

monumentenbeleid af van een enkele ambtenaar of wethouder, of een wethouder die soms 

monumentale waarden van ondergeschikt belang vindt vergeleken met de commerciële 

belangen van de projectontwikkelaar en daarover ook vergaande afspraken maakt. 

Om deze reden heeft de gemeente op onjuiste gronden, zonder het gehele bestuurlijke bestel 

van commissie en Raad te horen een negatief advies afgegeven rond de advisering van de art 

3 aanvraag. 

Er waren plannen voor grootschalige projectontwikkeling op de plek van de ZOMA, maar die 

plannen zitten voorlopig door de krediet- en woningbouwcrisis in de wachtkamer. De vraag is 

of ze daar ooit uitkomen. De gemeente heeft thans geen enkele haast vanwege de crisis . 

 



De in 1999 opgerichte Stichting  Industrieel Erfgoed Gelderland – Flevoland ( SIEGF)  en de 

102 jaar oude Erfgoed vereniging Heemschut hebben hun bestaansrecht bewezen. 

 

De inzet van Heemschut en van  SIEGF was de cultuurhistorische waarde van het ZOMA 

complex. Het wordt gezien als een uniek industrieel erfgoed uit de jaren 50 van de 20
ste

 eeuw. 

Door monumentenadviesbureau MAB uit Nijmegen is een zeer positieve rapportage over dit 

gebouw opgemaakt voor de status van bescherming, dit was een zg.quick-scan. 

Er had door gemeente n.a.v. de rapportage van het MAB een redengevende omschrijving 

opgemaakt moeten worden. Dit om de Raad van juiste informatie te voorzien. Deze gegevens 

zijn  aan de Raad onthouden, die daardoor geen goede afweging heeft kunnen maken. 

In de puntenwaardering heeft dit complex  wel een  hoge score  gekregen. 

Dit complex is een zeer waardevol gebouw gelet op de rapportage van het MAB. 

De aanvraag van artikel 3 van 2011  met bijlagen geven dit ook aan, ik zal deze argumenten 

niet herhalen, maar ze zijn in het dossier aanwezig. 

Het Zoma complex heeft echter ook een sociaal verleden, het heeft vele jaren lang aan velen 

uit Groesbeek werk gegeven. 

Ze is door de beste ontwerpers uit die tijd  bedacht, burgers waren er trots op, ze was een bron 

van welvaart en kracht en symbool van de vooruitgang. Dit ZOMA-gebouw vertegenwoordigt 

een fase van de industriële revolutie van een betrekkelijk late start in een agrarisch dorp als 

Groesbeek. Deze tastbare herinneringen zijn niet  meer weg te denken in de enigszins  

verstedelijkte kern van  Groesbeek. 

Dit monument moet beschermd worden en mag niet worden verkwanseld, door  

gelegenheidsargumenten van appartementenbouw. 

Nu dreigt door desinteresse van de overheid dit complex te verdwijnen, omdat men zonder 

gedegen onderzoek van  mening is dat het een blok aan het been is. 

Er is niet gekeken naar een zinvolle herbestemming, en inpassing bij de nieuw geplande 

bebouwing. Het gebouw heeft een grote potentie voor hergebruik. 

Partijen die hier  ervaring in hebben bij herbestemming zijn in het geheel niet geraadpleegd, 

Er is zelfs geen onderzoek naar gedaan naar  herbestemmingsmogelijkheden. 

 

Tot Slot, 

 

Wij pleiten dat vanuit het beginsel dat de rijksoverheid de publieke taak heeft en moet houden 

ten aanzien van bescherming van waardevol erfgoed en aangelegd erfgoed. Daarbij hoort ook 

het erfgoed uit de nabije periodes. 

Ooit werd het Muiderslot in de 19
de

 eeuw met sloop bedreigd en de Westergasfabriek in eerste 

instantie in Amsterdam niet als rijksmonument aangemerkt. Deze 2 voorbeelden zijn een goed 

voorbeeld van laat inzicht tot  plaatsing op monumentenlijst. Er zijn tientallen andere 

voorbeelden van ooit slooprijp bevonden gebouwen, die als cultuurhistorisch relict niet meer 

zijn weg te denken uit de samenleving. Vaak hebben ze ook nog een zinvolle herbestemming 

gevonden. . 

Aanwijzen als monument is niet altijd gemakkelijk, maar het schept wel duidelijkheid voor 

alle partijen. Pas enige decennia later blijken de waarden groot te zijn, en is er 

maatschappelijke betrokkenheid voor het behoud  van deze bouwkundige geschiedenis. 

Voor de gemeente Groesbeek zou moeten gelden: waar een wil is, is een weg. 

Wij zijn van mening dat dit gebouw een plaats verdient op de lijst van beschermde 

monumenten. 

 

De gemachtigde, 

J.H.Reijnen 


