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Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht  1911. Beschermvrouwe H.M. Prinses Beatrix

 

Burgemeester en wethouders  en 

de leden van de Raad van De Friese Meren, 

Postbus 101 

8500 AC JOURE 

 

Onderwerp: Bezwaarschrift inzake gegrond verklaring bezwaren                                               

         tegen aanwijzing gemeentelijke monumenten 

       

Leeuwarden, 21 november 2014. 

 

Geachte College en leden van de raad, 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut Fryslân, maakt zich sterk voor het behoud en het zo mogelijk verster-

ken van het cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. Waar wij ons zorgen maken aangaande ontwikkelingen op 

dit terrein in uw gemeente, richten wij ons tot u met een bezwaarschrift.  

Dit richt zich op de recent genomen besluiten van uw college inzake het gegrond verklaren van een aantal 

bezwaarschriften gericht tegen de aanwijzing van panden als beschermd gemeente lijk monument. Ge-

doeld wordt op de navolgende panden: 

-  Straatweg 1, 19 en 29 te Follega, 

- Duimstraat 16 en 34 te Echtenerbrug en 

- Plattedijk 65. 

Dit bezwaar richt zich overigens niet alleen op de collegebesluiten inzake deze panden, maar zeker ook op 

de onderliggende motivering, die feitelijk de aanwijzing van 100 (!) gemeentelijke monumenten onderuit 

haalt.  

U baseert uw afweging volledig op het advies dat de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente 

De Friese Meren heeft uitgebracht. Daarbij is het niet alleen opvallend dat u dit volstrekt onvoldoende ge-

motiveerde, inhoudelijk falende advies zonder meer overneemt, maar dat u vervolgens het herstel  van de 

(vermeende) gemaakte fouten niet ter hand wenst te nemen, omdat zulks zou leiden tot een te arbeidsin-
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tensieve nadere onderbouwing per pand. Met deze kort door de bocht benadering maakt u materieel de 

gehele aanwijzing van alle gemeentelijke monumenten in de voormalige gemeente Lemsterland ongedaan. 

Het laat zich raden dat de Erfgoedvereniging Bond Heemschut hiertegen bezwaar aantekent.  

In onze weerlegging van het advies van de bezwarencommissie willen wij onderscheid maken tussen de 

pandspecifieke kanttekeningen van de commissie en de aangedragen, meer algemene/ principiële bezwa-

ren inzake de door uw college bij de aanwijzing gepraktiseerde methodiek.  

De commissie constateert dat het college de belangenafweging tussen het algemeen belang (aanwijzing als 

gemeentelijk monument vanwege de zorg voor het gebouwde cultureel erfgoed) en de belangen van de 

gebruiker/ eigenaar van het gemeentelijk monument vanwege de last van te doorlopen monumentenver-

gunningen en de mogelijk daaruit voortvloeiende beperkingen, onvoldoende heeft gemotiveerd. Met be-

trekking tot de ‘last’ als gevolg van het niet exact op onderdeel beschrijven van het monumentale belang 

kan worden vastgesteld dat de commissie zich baseert op een verkeerde interpretatie van de landelijk ge-

praktiseerde aanwijzingsmethodiek. In tegenstelling tot waar de commissie vanuit gaat geldt dat niet de 

afzonderlijke monumentale onderdelen worden beschermd, maar het gehele kadastraal geduide pand/ 

object. De wetgever heeft zulks bepaald omdat de monumentale waarde van een pand niet enkelvoudig 

bestaat uit de optelsom van monumentale onderdelen, maar vooral ook uit de integrale samenhangende 

(beeld)waarde, i.c. compositie van de onderdelen. De afweging van eventuele voorgestane wijzigingen aan 

het pand zal dan ook niet langs de lijn van het ‘digitaal’ afvinken van ‘imperatief’ bepaalde monumentale 

onderdelen kunnen plaatsvinden, maar zullen de consequenties van de voorgenomen ingrepen op het to-

taal aan compositie- en detailwaarden moeten worden gewogen. Uiteraard vormen de geduide, waarde-

volle onderdelen daarbij een relevant onderdeel van het toetsingskader. Aan het toegepaste gemeentelijke 

instrument van de aanwijzing tot gemeentelijk monument wordt met de gekozen systematiek dan ook wel 

degelijk gevolg gegeven aan de wens tot een afdoende objectivering van de onderbouwing van de aanwij-

zing als beschermd gemeentelijk monument. In dit verband kan nog gewezen worden op de uitspraak (juli 

2014) van de Rechtbank Groningen, waarin wordt geoordeeld dat de door de gemeente Smallingerland 

gehanteerde methodiek van de objectgerichte beeldinventarisatie (identiek aan die in De Friese Meren) uit 

juridisch oogpunt kan worden beschouwd als een deugdelijk instrument bij de aanwijzing van gemeentelij-

ke monumenten.  

De bezwarencommissie is zich daarenboven kennelijk enerzijds niet bewust van de ook binnen uw gemeen-

te in het kader van de opstelling van het gemeentelijke welstandsbeleid, toegepaste vergelijkbare metho-

diek, te weten, de gebiedsgerichte beeldinventarisatie en anderzijds dat de duiding objectgerichte niet 

verwijst naar enig monumentaal onderdeel/ object, maar zich richt op het gehele object/ pand. De als ge-

volg van deze misinterpretaties gebaseerde uitspraken van de commissie houden op dit aspect van de mo-

tivering dan ook geen stand. 

De bezwarencommissie komt voorts tot het oordeel dat het bestreden collegebesluit op het punt van het 

beperken van de toekomstige last van de burger bij de aanwijzing tot gemeentelijke monument waarbij 

uitsluitsel wordt gegeven over de vraag waarvoor een vergunning vereist is, e.e.a. zoals in de gemeentelijke 

Erfgoedverordening wordt aangegeven, daarover geen afdoende inzicht verschaft, waardoor dit besluit 

eveneens in strijd is met het motiveringsbeginsel.  

Met deze afweging gaat de commissie voorbij aan de landelijke praktijk. Immers gesteld wordt dat uw col-

lege ten aanzien van de gepleegde belangenafweging onvoldoende aandacht heeft betoond voor de belan-



 

Erfgoedvereniging  Heemschut Provinciale Commissie  Fryslân  

Secretariaat: p/a mw. C. Duim, Steunpunt Monumentenzorg, Postbus 137, 8900 AC  Leeuwarden,                                               T- 

0582895336,   E- c..duim@hetnet .nl 

gen van de reclamanten. Vooreerst is het naar de mening van de bezwarencommissie blijkbaar mogelijk om 

alle belangen en dus ook de mogelijke toekomstige belangen van en de uit de aanwijzing als gemeentelijk 

monument mogelijk voortvloeiende beperking voor de eigenaar in te schatten en dienen deze op voorhand 

te worden weerlegd. Dat dit redelijkerwijze niet kan worden geëist mag, immers onmogelijk, evident zijn. 

Dat uw college op dit aspect in eerste aanleg heeft volstaan met een algemene motivering (volgens de 

commissie een ‘standaard bepaling’) ligt te meer voor de hand waar de ingediende bezwaren ook een al-

gemeen karakter (mogelijke beperkingen in het gebruik e.d.) kennen. 

Daarbij moet worden gerealiseerd dat ook juridisch gezien het toekomstig gebruik niet op voorhand wordt 

beperkt. Het vergunningstelsel beoogt niet het verbieden van enige ingreep, maar wil in beginsel mede-

werking verlenen aan de voorgestane ingreep, alsook voorziet het daarbij in de mogelijkheid dat de ver-

schillende belangen, waaronder die van het gemeentelijke monument, op een zorgvuldige wijze worden 

afgewogen. Hier geldt dus niet de door de bezwarencommissie gehanteerde benadering van ‘nee tenzij’, 

maar van ‘ja mits’.  

Van het voorbijgaan aan de belangen van de reclamanten is, zoals ook in de weerlegging van het college in 

eerste aanleg is betoogd, derhalve in het geheel geen sprake.  

Naar onze mening mist de recente besluitvorming van uw college inzake de afvoer van de 6 onderhavige 

panden van de gemeentelijke monumentenlijst afdoende grondslag en moet dan ook worden herzien. Wij 

nodigen uw college gaarne uit daartoe over te gaan.  

Daarbij verzoeken wij u om gelet op de beschikbare termijn ons snel te willen berichten over uw bevindin-

gen in deze, dit ook waar wij op twee eerdere brieven gericht aan uw college en raad ( brief d.d. 27 januari 

verzoek aanwijzing NH Kerk te Broek en brief d.d. 6 maart 2014 Bezuiniging subsidiemiddelen en reductie 

ambtelijke inzet op het terrein van de monumentenzorg) nog immer geen reactie hebben mogen ontvan-

gen. 

Hoogachtend,  

 

 

J.A.F.A. Timmermans, 

voorzitter Commissie Fryslân, Bond Heemschut 
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