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Bergen op Zoom, 6 juni 2014 

Betreft: bezwaar tegen het ongedaan maken van de  
               Monumentenstatus Warandelaan 43 Oosterhout  

  
 

 

Geacht college, 

 

Bij deze tekent  Erfgoedvereniging Heemschut bezwaar aan tegen het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van 1 april 2014 om het pand  Warandalaan 43 te Oosterhout af te 

voeren van de gemeentelijke monumentenlijst. Dit besluit ligt tot 10 juni 2014 ter inzage. 

De eigenaar heeft kenbaar gemaakt bij uw college dat de beschermde status van de woning de 

verkoop al geruime tijd bemoeilijkt. Dit feit, de huidige onderhoud situatie en de beperkingen m.b.t. 

verbouw- of uitbreidingsmogelijkheden heeft de eigenaar, gesteund door zijn makelaar, doen 

besluiten het college te verzoeken het monument af te voeren van de monumentenlijst.  

Monumenten worden aangewezen om architectonische, stedenbouwkundige of cultuurhistorische 

waarden voor de toekomst te behouden. Het instemmen met het verzoek wat is afgestemd op de 

eigenaar tast het monumentenbeleid binnen de gemeente op dit onderdeel aan en veroorzaakt 

precedentwerking die niet is te overzien. 

Het doorlopen traject zoals beschreven in de erfgoedverordening van de gemeente Oosterhout en 

heeft geresulteerd in een negatief advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten om het 

monument van de monumentenlijst af te voeren. Opvallend hierbij is dat er ambtelijk advies is 

gegeven het advies van de Commissie te volgen. Desondanks heeft uw college besloten het 

monument ondanks dat er geadviseerd is dit niet te doen het monument toch af te voeren van de 

monumentenlijst. 

Van een onderbouwing van dit besluit is ons niets bekend wat in dit geval getuigd van een eenzijdig 

besluit waarbij de belangen van de eigenaar prevaleren boven de cultuurhistorische waarde van het 

aangewezen monument. 
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Daarnaast is evenmin niet bekend in hoeverre onderzoek is gedaan het monument door middel van 

restauratie en eventuele uitbreiding is te behouden door het in beeld brengen van de kosten van 

herstel en eventuele uitbreiding en de daarvoor aanwezige subsidie – en financieringsmogelijkheden 

die er voor gemeentelijke monumenten bestaan. 

Samengevat constateren wij dat het genomen besluit onvoldoende is onderbouwd. Wij zouden graag 

zien dat u een nieuw besluit neemt op het af voeren van het gemeentelijk monument Warandalaan 

43 van de monumentenlijst. Een besluit wat het advies respecteert van de Commissie voor Welstand 

en Monumenten, 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

namens Erfgoedvereniging Heemschut, 

 

A.van Eekelen, adviseur commissie Brabant  


