Commissie voor de bezwaarschriften
Advies van de commissie voor de bezwaarschriften inzake de bezwaarschriften van de stichting
Provinciale Commissie Overijssel Bond Heemschut (appellant 1), de stichting Cuypersgenootschap
(appellant 2), de vereniging Pro Hengelo (appellant 3), P.L.A.M. Muskens (mede namens G.
Welberg en M.F.S. Kienhuis) (appellant 4) en T.C. Schreijer (mede namens E. Kuipers) (appellant
5) gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college)
van 14 augustus 2012, verzonden 20 augustus 2012, tot het intrekken van de monumentenstatus
van het voormalige badhuis aan de Oldenzaolsestraat to Hengelo.
1.

Ontvankelijkheid

Het voornoemde besluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
Artikel 6:7 van de Awb bepaalt dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken
bedraagt. ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt. Artikel 6:9, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een bezwaarschrift tijdig is
ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen.
Het besluit heeft als dagtekening:
Het besluit is verzonden op:
Einde termijn:

14 augustus 2012
20 augustus 2012
02 oktober 2012

De bezwaarschriften van appellanten zijn binnen deze termijn ontvangen. Hieruit volgt dat de
bezwaarschriften tijdig zijn ingediend.
Voorts is vereist dat appellanten aan te merken zijn als belanghebbende in de zin van artikel 1:2
van de Awb. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan:
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ingevolge het derde lid worden ten
aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve
belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het
bijzonder behartigen.
In casu is aan de orde het besluit tot het intrekken van de monumentenstatus van het voormalige
badhuis aan de Oldenzaalsestraat 18 te Hengelo.
Ten aanzien van een besluit met betrekking tot de monumentenstatus van een object is vaste
jurisprudentie dat, waar het gaat om natuurlijke personen, als belanghebbende worden
aangemerkt de eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde van het betreffende object.
Omwonenden, huurders en andere gebruikers en andere individuele personen zijn blijkens
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen belanghebbende
bij een dergelijk besluit. 1 Appellanten 4 en 5 hebben ter zitting aangegeven een rechtstreeks bij
het bestreden besluit betrokken belang te hebben. De commissie stelt echter vast dat een louter
subjectief gevoel van sterke betrokkenheid bij een bestuursbesluit, hoe sterk dat gevoel ook is,
niet voldoende is om te kunnen spreken van een rechtstreeks betrokken belang. Hoewel appellant
5 zou kunnen worden aangemerkt als een direct omwonende, kan dat naar mening van de
commissie in dit geval niet leiden tot een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang nu het
bestreden besluit slechts strekt tot de intrekking van de monumentenstatus van een object en
derhalve niet is te kwalificeren als een besluit met een ruimtelijke uitstraling. Op grond van het
vorengaande is de commissie van mening dat appellanten 4 en 5 niet-ontvankelijk dienen te
worden verklaard.

1

Zie O.a. ABRvS 17 januari 2007 nr. 200602860/1; ABRvS 28 juli 2004 nr. 200307209/1; ABRvS 2 februari
2011 nr. 201005345/1/H2; 23 februari 2011 nr. 201006212/1/H2.

12G201486

Ingevolge artikel 1:2 lid 3 Awb worden ten aanzien van rechtspersonen als nun belangen mede
beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens nun (statutaire) doelstellingen en
blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Het vereiste van een spccifieke
doelstelling verhindert dat rechtspersonen met een te algemene doelstelling als belanghebbende
kunnen worden aangemerkt. De memorie van toelichting van de eerste tranche van de algemene
wet bestuursrecht stelt met betrekklng tot het belanghebbendenbegrip ten aanzien van politieke
partijen het voigende: Het derde lid spreekt van algemene en collectieve belangen die door een
rechtspersoon "in het bijzonder" worden behartigd. Deze woorden zijn opgenomen teneinde
duidelijk te maken dat politieke partijen als zodanig geen belanghebbende in de zin van de Awb
zijn: het enkele feit dat de doelstelling van een politieke partij inhoudt het behartigen van het
algemeen belang, zoals zij dat ziet, brengt nog niet mee dat zij rechtstreeks in haar belang wordt
getroffen door een beschikking die naar haar mening in strijd is met het algemeen belang. De
werking van het derde lid dient zich slechts uit te strekken tot de rechtspersonen die zich inzetten
voor een of enkele algemene of collectieve belangen. Daarmee wordt aangesloten bij de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak (Afd. rechtspraak 20 oktober 1977, Gem. st. 6492; Afd.
rechtspraak 31 oktober 1977, AB 1978, 88, en Afd. rechtspraak 3 april 1987, AB 1987, 561).}
Appellant 3 heeft ter zitting aangeven van mening zijn dat er een discrepantie bestaat tussen de
wettekst van artikel 1:2 Awb en de memorie van toelichting. De commissie deelt dit oordeel niet.
Uit de tekst van artikel 1:2 Awb volgt immers dat het moet gaan om algemene en collectieve
belangen die een rechtspersoon krachtens haar (statutaire) doelstellingen in het bijzonder
behartigt. Uit de statuten van appellant 3 blijkt niet dat zij het onderhavige betrokken belang in het
bijzonder behartigt. De commissie is daarom van oordeel dat appellant 3 niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard.
Apellanten 1 en 2 zijn stichtingen. Blijkens de statuten van appellant 1 en appellant 2 hebben beide
stichtingen zich (onder andere) ten doel gesteld om (cultuur)monumenten te beschermen.
Appellanten 1 en 2 hebben tevens aan de in artikel 6:5 van de Awb gestelde eisen voldaan. Op
grond van het vorengaande acht de commissie appellanten 1 en 2 ontvankelijk in hun bezwaren en
komen de bezwaren voor een inhoudelijke beoordeling in aanmerking.
2.

Bezwaren

Sterk samengevat en voor zover hier van belang voeren appellanten de voigende gronden van
bezwaar aan:
Appellant 1 (Bond Heemschut):
- Samenvattend zijn wij van mening dat:
o vanwege de grote monumentale waarde en de uniciteit van dit badhuis;
o de onzekerheid omtrent plannen en uitvoeringsmogelijkheden van de onbekende
ontwikkelaar;
o het risico dat er na sloop van het badhuis een leeg gat resteert;
o er niet is aangetoond dat het badhuis niet te behouden kan worden,
het onverantwoord is om de gemeentelijke monumentenstatus van het badhuis in te trekken
en sloop mogelijk te maken.
Appellant 2 (Cuypersgenootschap):
- Wij zijn door uw college ingelicht, dat de huidige eigenaar woningbouwvereniging Welbions
voornemens heeft om het badhuis te verkopen aan een voor ons onbekende partij waarbij als
voorwaarde wordt gesteld dat de monumentenstatus van het badhuis wordt afgehaald zodat
het gesloopt kan worden. Het kan niet zo zijn dat een partij kan gaan eisen om zomaar een
pand te schrappen uit het monumentenregister omdat het niet past in de plannen van die
partij. Daarnaast is de Monumentencommissie tegen sloop en heeft het college onvoldoende
gemotiveerd waardoor het is afgeweken van het advies van de monumentencommissie.
2 Kamerstukken II 1988-89, 21 221, nr. 3, p. 35. Zie ook: ABRvS 16 oktober 2002 nr. 200103329/1.
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- U geeft aan dat de bouwkundige toestand van het badhuis niet is onderzocht en gelijk
aangegeven dat tengevolge van gedeeltelijke instortingen van het dak sprake is van een zeer
slechte toestand. Wij zijn van mening dat de monumentale waarde van het pand nog steeds
aanwezig is en dat het pand herstelbaar is zodat de monumentale waarde van het pand
gehandhaafd kan blijven. Een afvoer uit het monumentenregister is dus niet aan de orde
omdat herstei nog mogelijk is. Wei willen wij u dringend de eigenaar dwingend verzoeken om
het pand zodanig te herstellen dat het wind en waterdicht blijft. Er is sinds kort jurisprudence
waardoor het gemeentebestuur tegen eigenaren handhavend kan optreden als er gevaar
dreigt dat het monument door verval teniet dreigt te gaan. U heeft zelfs de plicht om dit te
handhaven.
- Wij zijn van mening dat u geen advies aan de monumentencommissie heeft gevraagd over
uw voornemen om de monumentenstatus van het badhuis in te trekken. U heeft de
besluitvorming over de monumentenstatus geinformeerd aan de voorzitter van de
monumentencommissie en dus een besluit genomen waarbij het advies van de
monumentencommissie over intrekking van de monumentenstatus niet wordt genoemd
terwijl dat wel is voorgeschreven in de verordening. Het vragen van advies om mee te
werken aan de sloop van het badhuis is geheel anders dan het vragen van advies over
intrekking van de monumentenstatus.
Appellant 3 (Pro Hengelo):
Aangezien het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard dient te worden, komt de commissie niet
toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.
Appellant 4 (Muskens):
Aangezien het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard dient te worden, komt de commissie niet
toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.
Appellant 5 (Schreijer):
Aangezien het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard dient te worden, komt de commissie niet
toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.
3.

Behandeling van de bezwaren

Bij besluit van 13 augustus 2002 heeft het college het voormalige Badhuis aangewezen als
gemeentelijk monument. Bij brief van 14 augustus 2012 heeft het college besloten om de
aanwijzing in te trekken. De commissie ziet zich gesteld voor de vraag of het college terecht en op
juiste gronden de status van het Badhuis aan de Oldenzaa'sestraat 18 als gemeentelijke monument
heeft ingetrokken.
Op grond van artikel 8 juncto artikel 3 Erfgoedverordening 2010 (verder: de Erfgoedverordening) is
het college bevoegd om, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, de aanwijzing van een
object tot gemeentelijke monument in te trekken. Voorop wordt gesteld dat de bevoegdheid tot het
afvoeren van een monument van het monumentenregister een discretionaire bevoegdheid is. De
commissie merkt dan ook op dat het college een grote mate van beleidsvrijheid heeft bij het al dan
niet aanwijzen van een object als gemeentelijk monument alsmede bij de intrekking van een
dergelijke aanwijzing.
Uit de begripsbepaling van artikel 1 van de Erfgoedverordening volgt dat ondereen gemeentelijk
monument wordt verstaan: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk
monument aangewezen zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor
de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De omschrijving van de specifiek te beschermen
waarden van het betreffende monument worden geformuleerd in de 'redengevende omschrijving'.
Hierbij gaat het volgens de toelichting van de Erfgoedverordening om architectuurhistorische
waarden, cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige waarden, gaafheid en zeldzaamheid.
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De monumentenregistratie d.d. 28 augustus 2002 geeft de volgende redengevende omschrijving
met betrekking tot het Badhuis:
Pand in functionalistische bouwstijl. In 1967 door toenmalige stadsarchitect aangepast aan de
nieuwe eisen. Volledig symmetrische gevels. Verticals ingangspartij in voorgevel met in midden
hoogopgaande, boven het dak uitstekende, schoorsteenachtig bouwdeel. Bijzonder vormgegeven
(contrair aan gebouw) deuren, onder luifel. Aan weerszijden van entree vensters met bovenlichten,
vervolgens steeds verspringende geveldelen met hoog in de gevel kleine vensters. Rechtergevel
aan de Oldenzaalsestraat met middenrisaliet; gevel bevat de opschriften 'Schoolbad' en 'Volksbad'.
Gebouw is intact doch sterk verwaarloosd, ook aan binnenzijde. Tegenover ingang een
rijwielstalling welke voor een deel half open is met gepotdekseld hout en een deel gesloten is.
Geheel in originele staat.
Dienstwoningen zijn verdiepingloze panden met grote zadeldaken. Siermetselwerk in topgevel en
brede uitkragende dakgoten. Aan voorzijde (Oldenzaalsestraat) originele bloembakken op klossen
onder vensters. Gehele complex is symmetrisch gebouwd.
Motivatie:
Voor Hengelo heeft dit object grote cultuurhistorische waarde doordat het als enige in zijn soort
overgebleven is (na het verdwijnen van de badinrichting van Stork). Daarnaast heeft gehele
complex grote mate van gaafheid.
Zoals uit jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt (zie
bijvoorbeeld ABRvS 17 februari 2010, UN BL4152), ligt bij de beoordeling van een verzoek om
afvoering van een monument van het monumentenregister de vraag voor of een pand nog steeds
als monument kan worden aangemerkt.
Daarbij zal de hiervoor genoemde redengevende omschrijving bij het aanwijzingsbesluit, waarin de
redenen zijn genoemd die aanleiding hebben gegeven tot de aanwijzing als monument, tot op
zekere hoogte herbeoordeeld moeten worden. Bij die herbeoordeling kunnen wijzigingen in de
feitelijke situatie en gewijzigde inzichten over de cultuurhistorische en/of architectuurhistorische
waarden van het monument tot de conclusie leiden dat een pand niet langer als monument dient te
worden aangemerkt.
De commissie stelt vast dat de dienstwoningen, die aan weerszijden van het badhuis stonden,
gesloopt zijn. De stedenbouwkundige ensemblewaarde is hiermee verloren gegaan. De
monumentencommissie constateert in haar advies: "Het gebouw is intact doch sterk verwaarloosd.
Een deel van het dak is ingestort". De commissie voor de bezwaarschriften is van mening dat van
een 'grote mate van gaafheid' niet meer valt te spreken. Dat, zoals diverse appellanten stellen, het
college onvoldoende heeft gedaan om de achteruitgang van het Badhuis tegen te gaan door het
doen van investeringen of het overgaan tot handhaving, doet hier, mede gezien het volgende, niet
aan af.
Het college is, zoals ook ter zitting betoogd, van mening dat de monumentale waarden die bij de
aanwijzing in 2002 aanwezig waren, inmiddels dusdanig zwaar zijn aangetast dat reeds daarom
voldoende reden aanwezig is om de aanwijzing in te trekken. De commissie acht hierbij van belang
dat het college ter zitting heeft aangegeven dat het badhuis in de huidige staat op dit moment niet
zou worden aangewezen als gemeentelijk monument. De commissie is van mening dat, gezien de
bouwvallige staat van het Badhuis, welke staat mede blijkt uit het uitgevoerde casco onderzoek in
2010, moet worden vastgesteld dat aan de in 2002 redengevend geachte omschrijving, waarbij de
grote mate van gaafheid van het gehele complex inclusief de dienstwoningen, niet meer wordt
voldaan.
Daarbij komt dat de Erfgoedverordening weliswaar primair is gericht op het behoud van het
gebouwde erfgoed en niet op - veelal korte termijn - belangen van particuliere eigenaren, maar dat
het college in de te maken belangenafweging ook oog moet hebben voor de overige bij de
aanwijzing van een monument betrokken belangen.
De commissie merkt in dit verband op dat zij uit het verhandelde ter zitting en het bestreden
besluit heeft begrepen dat het college in de belangenafweging mede betrokken heeft het behoud
van het naastgelegen monument, de Dr. Ariensschool. Blijkens het bestreden besluit is het college,
en de huidige eigenaar Welbions, in de huidige economische situatie niet in staat om de financiele
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middelen op te brengen waarmee beide monumenten, de Ariensschool en het Badhuis, behouden
kunnen blijven. Gezien de geschetste moeizame historic, waaruit blijkt dat het rendabel exploiteren
van het Badhuis zelfs in economische gunstigere tijden onhaalbaar is gebleken, kiest het college
bewust voor het behoud van tenminste een van de twee monumenten, te weten de Ariensschool.
De commissie acht dit juist. Met de intrekking van de monumentenstatus van het Badhuis komt het
college de projectontwikkelaar, die bereid is de financiele last van het restaureren van de
Ariensschool te dragen, tegemoet.
Hoewel met appellanten kan worden vastgesteld dat het college niet expliciet advies gevraagd
heeft aan de monumentencommissie (verder: MC) ten aanzien van de intrekking van de
monumentenstatus, blijkt uit een wel in dit kader door de MC uitgebracht advies voldoende hoe de
MC over deze aangelegenheid denkt, om dit advies bij de besluitvorming te betrekken. Uit dit
advies blijkt dat, hoewel de MC tegen de intrekking van de monumentenstatus van het badhuis is,
ook zij niet blind is voor het feit dat er in de huidige economische situatie niet genoeg financiele
middelen beschikbaar zijn bij zowel het college als de huidige eigenaar Welbions om de
Ariensschool en het Badhuis 'te redden'. De MC vraagt in dat verband nadrukkelijk betrokken te
worden bij het verdere ontwikkelingsproces indien het college besluit tot intrekking van de
monumentenstatus van het Badhuis en Welbions tot verkoop van het Badhuis en de Ariensschool
overgaat. Het college heeft ter zitting aangegeven de MC graag te willen betrekken bij het proces
rond de restauratie van de Ariensschool. Het college is daar zelfs toe verplicht gezien het feit dat
voor de geplande restauratie een monumenten-omgevingsvergunning vereist is waarbij advies van
de Monumentencommissie dient te worden gevraagd.
Gezien het vorengaande is commissie voor de bezwaarschriften van mening dat het college terecht
en op goede gronden tot het onderhavige besluit is gekomen.
4.

Advies

De commissie adviseert:
- de bezwaarschriften van appellanten 1 en 2 ongegrond te verklaren, en
- de bezwaarschriften van appellanten 3, 4 en 5 niet-ontvankelijk te verklaren, en
het bestreden besluit in stand te laten.

Hengelo, donderdag 13 december 2012
de commissie voor de bezwaarschriften,
de voorzitter,

I.B.H. Heil
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