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

 

De leden van de Raad van De Friese Meren, 

Postbus 101 

8500 AC JOURE 

 

Leeuwarden, 6 maart 2014 

 

Geachte leden van de raad, 

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

versterken van het cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. Waar wij ons zorgen maken aangaande 

ontwikkelingen op dit terrein in uw gemeente, richten wij ons tot u.  Immers recent hebben wij, 

onder meer langs de lijn van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, begrepen dat u voor een forse  

bezuinigingstaakstelling staat. Daarbij is het, naar ons is gemeld, zeker niet uitgesloten dat ook de 

gemeentelijke zorg voor het  monumentale erfgoed bij deze taakstelling zal worden betrokken. 

Om die reden vragen wij uw aandacht voor de gevolgen die dat zal hebben voor het cultureel 

erfgoed in uw gemeente, zeker ook omdat  in de huidige situatie er al sprake is van een 

terughoudende gemeentelijke invulling van de beleidsdoelen op dit terrein. Wij doelen dan op de nu 

reeds zeer beperkte ambtelijke beleids- en handhavingcapaciteit, die voor de monumentenzorg 

beschikbaar zijn.  

Een verder terugbrengen van de gemeentelijke inzet op dit beleidsveld zal niet bijdragen, 

integendeel, aan de beleidsvoornemens, zoals die door uw college worden geformuleerd. Wij doelen 

dan op de Programmabegroting 2014, Meerjaren begroting 2015-2017, waar de gemeente zich ten 

doel stelt ruimte te geven en initiatieven te zullen ontwikkelen om recreatie en toerisme in uw 

gemeente verder te laten groeien. Eén van de peilers waarop de recreatie en het toerisme steunt is 

de ruimtelijke kwaliteit van uw gemeente. Dat het cultuurhistorisch erfgoed een essentieel 

onderdeel vormt van de ruimtelijke beleving van uw gemeente blijkt ook uit de in dit 

beleidsprogramma uitgesproken stellingname dat de karakteristieke woonkernen en dorpen in uw 

gemeente getuigen van de waardevolle Friese historie. Om nu te besluiten tot een 

bezuinigingstaakstelling voor de rijks- en de gemeentelijke monumenten, alsook voor de ambtelijke 

beleidsmatige en handhavingstaken op dit terrein, lijkt ook waar daarmee vooruit wordt gelopen op 
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het nog te doorlopen Harmonisatietraject, een brug te ver. Het gaat daarbij om de Notitie 

Gemeentelijk Monumentenbeleid, de Erfgoedverordening en de Subsidieverordening Monumenten,  

Uw gemeente kent een groot aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een aantal 

beschermde stads- en dorpsgezichten. In de voormalige gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat 

zijn de daarvoor in aanmerking komende panden eerder aangewezen tot gemeentelijk monument. 

Ook in de voormalige gemeente Skarsterlân is veel werk verricht aan inventarisatie en onderzoek om 

tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten te komen. Dat werk ligt klaar om de procedure tot 

aanwijzing te starten. 

Het blijkt echter dat de Erfgoedverordening, op basis waarvan de aanwijzing wordt gedaan,  in de 

voormalige gemeente Skarsterlân niet strookt met die van de andere gemeenten, waarmee nu 

samen de gemeente De Friese Meren/ De Fryske Marren wordt gevormd. Daaruit vloeit onmiddellijk 

het probleem voort dat de geïnventariseerde panden, die voor de status van gemeentelijk 

monument in aanmerking komen, niet deze status kunnen krijgen, zolang die verordening niet is 

aangepast en geharmoniseerd met de verordening, zoals die in de andere voormalige gemeenten 

van kracht is.  

Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld dat het kerkje in Broek, een kerkje met een 

belangwekkende cultuurhistorische waarde (zie daartoe het bijgevoegde rapport dat vanwege 

Heemschut Fryslân is opgesteld), dat dit niet kan worden aangewezen als gemeentelijk monument. 

Toch is dat van groot belang omdat in Broek en niet alleen bij de Stichting Behoud Kerk Broek, de 

vrees bestaat dat de kerk, die een belangrijke maatschappelijke functie vervult in andere handen 

dreigt over te gaan en alsdan mogelijk niet voor het dorp behouden kan blijven. Dat de ambtelijke en 

mogelijk ook de bestuurlijke aandacht op dit moment al onder druk staat, mag blijken uit het feit dat 

vanwege Heemschut Fryslân een tweetal brieven over dit waardevolle gebouw aan uw college 

onbeantwoord blijven. De eerste brief dateert van ruim een jaar geleden en daarop hebben wij geen 

enkele reactie mogen ontvangen. Vergelijkbaar met de casus Broek is de kerk in Terkaple. Het is 

daarbij goed te realiseren dat zonder de status van beschermd (gemeentelijk) monument het de 

eigenaar vrij staat om een sloopvergunning aan te vragen, dan wel ingrijpende wijzigingen uit te 

voeren en  de gemeente dan feitelijk niet over een instrument beschikt om deze sloopvergunning 

en/of omgevingsvergunning te weigeren. 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, die als oudste particuliere vereniging opkomt voor het behoud 

en versterking van het cultureel erfgoed, maakt zich dan ook ernstig zorgen over de mogelijke, te 

ontstane situatie. Wij realiseren ons terdege dat uw gemeente voor een forse 

bezuinigingstaakstelling staat, alsook dat de erfgoedsector daarbij niet buiten schot zal blijven. 

Daarbij ontgaat het ons dat de voorgenomen bezuinigingen op dit terrein verhoudingsgewijs 

onevenwichtig ingrijpend zijn, immers ten minste ¾ (!) van de beschikbare financiële middelen en  
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menskracht wordt wegbezuinigd, waarmee er feitelijk sprake is van een marginalisering van het 

gemeentelijke erfgoedbeleid, hetgeen ongetwijfeld zeer negatief zal gaan uitwerken op het 

cultuurhistorisch zeer waardevolle karakter van uw gemeente. 

Uit hoofde van onze doelstelling en vooral vanwege het behoud en de veiligstelling van het cultureel 

erfgoed in De Friese Meren/ De Fryske Marren verzoeken wij u dringend om de 

bezuinigingstaakstelling op het terrein van de Monumentenzorg te heroverwegen.  

 

Hoogachtend, 

 J.A.F.A. Timmermans,  

voorzitter Bond Heemschut, afdeling Fryslân. 
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