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Geachte raadsleden 
 
Met interesse heeft de provinciale commissie van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut kennis 
genomen van het bestemmingsplan “ Stiens” . 
Een helder plan, dat wat ons betreft toch op een enkel onderdeel onvoldoende waarborgen biedt voor 
het behoudt van het cultuurhistorisch erfgoed, waar de erfgoedvereniging Heemschut zich sterk voor 
maakt, c.q. de betekenis van dat erfgoed tracht te waarborgen en/of te versterken. 
Onze zienswijze richt zicht zich op de karakteristieke panden en met name op de voormalige 
treinremise aan de Lutskedyk.. Hier wordt voorgesteld de bestemming “Bedrijventerrein”  mogelijk te 
wijzigen in een woonlocatie, mits passend qua contingent. 
De treinremise heeft belangrijke cultuurhistorische betekenis en  is een voorbeeld van jonge 
industriële bebouwing, die het waard is om beschermd te worden. Eerder is het pand al eens 
voorgedragen tot rijksmonument. Helaas is die bescherming uiteindelijk niet toegekend.  
Het pand ontleend zijn waarde aan het “ vakwerk” en de vorm van raampartijen. Het pand is dan ook 
gewaardeerd in het kader van het indertijd uitgevoerde Monumenten Inventarisatie Project (MIP) . U 
heeft het pand ook opgenomen in uw lijst van beeldbepalende c.q. karakteristieke panden. Hoewel er 
sprake is van een beeldbepalend c.q. karakteristiek pand kent het bestemmingsplan geen regel die 
enige bescherming biedt.  Wel is het begrip “karakteristiek” terug te vinden in de bestemming “Bedrijf”, 
niet in de op de treinremise toepasselijke bestemming “Bedrijventerrein”. 
Het ontbreken van een beschermende regel staat naar onze mening haaks op hetgeen u juist voor 
heeft met dit soort panden zoals  in de toelichting bij het bestemmingsplan in het hoofdstuk 
Ontwikkelingen/Uitgangspunten is vermeld. 
Immers u geeft daar aan dat de gemeente een inventarisatie heeft gemaakt van beeldbepalende 
panden en dat die panden in het plan worden meegenomen en als “ stedenbouwkundig karakteristiek 
(k)” ingepast. 
Wij maken dan ook bezwaar tegen het feit dat de karakteristieke panden in het algemeen en genoemd 
spoorwegremisegebouw in het bijzonder niet de bescherming heeft toegekend gekregen, die op basis 
van de inventarisatie (nota bene in uw lijst opgenomen) mag worden verwacht. Wij verzoeken u dan 
ook het plan gewijzigd vast te stellen en de bescherming van het pand als stedenbouwkundig 
karakteristiek alsnog toe te kennen door in de voorschriften hiervoor de benodigde regels te stellen. 
Bijvoorbeeld door een omgevingsvergunning voor sloop op te nemen.  
 
 
Hoogachtend, 
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