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Betreft:  Verzoek tot aanwijzing Treinremise Lutskedyk te Stiens als gemeentelijk monument 
 
  
Geachte  raad, 
Naar aanleiding van recente persberichten  vragen  wij  hierbij  uw  aandacht voor de 
voormalige treinremise aan de Lutskedyk te Stiens. Dit gebouw, dat nog alle uiterlijke 
kenmerken van een remise draagt en volgens de persberichten  tot voor kort is gebruikt  voor 
aardappelopslag is leeg komen te staan. Althans, naar wij hebben begrepen, heeft de 
ondernemer zijn aardappelhandel gestaakt. 
Volgens dezelfde persberichten eist de eigenaar van de grond, de Nederlandse 
Spoorwegen, dat het gebouw wordt afgebroken.  De aardappelhandelaar ziet daar naar 
verluid (nog) niets in. Het gebouw is naar zijn opvatting nog te goed. 
Ook u is van mening dat het gebouw van specifieke betekenis is, zeker als een voorbeeld 
van cultuurhistorisch erfgoed, i.c. industrieel erfgoed.  In het bestemmingsplan Stiens, dat in 
procedure is gebracht, wordt dan ook terecht voorgesteld het gebouw aan te merken als “ 
karakteristiek” .  Dat begrip is de bestemmingsregels niet verder uitgewerkt. Volgens de 
toelichting is op deze als “ karakteristiek” geduide panden een strak welstandstoezicht van 
toepassing en is behoud van deze panden uitgangspunt. 
Naar onze mening kan de bescherming worden verhoogt door de opstal aan te wijzen als 
gemeentelijke monument.  Immers bij een beoordeling van een karakteristiek pand,  gaat het 
om de hoofdvorm, die als karakteristiek is aan te merken. Veelal  wordt de betekenis van 
zo’n pand evenwel ontleend aan detailleringen in metselwerk, vorm  indeling en plaatsing 
van raampartijen e.d.  Dit gegeven met inachtneming van de ruimte die op grond van de Wet 
Omgevingsvergunning mogelijk zijn, is de bescherming als “karakteristiek”  beperkt en in 
sommige gevallen te beperkt. 
Nu het hier gaat om een bijzonder object als voorbeeld van industrieel erfgoed lijkt het ons 
goed om die reden de bescherming te verhogen tot gemeentelijk monument. 
Wij verzoeken u dan ook hiertoe ten spoedigste te besluiten. Dit gezien de berichten in de 
pers, waaruit blijkt dat algehele sloop op korte termijn door de eigenaar van de grond wordt 
geëist.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Namens de provinciale commissie van de Erfgoedvereniging Heemschut. 
  
S. Wieringa, technisch adviseur 


