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AANTEKENEN                                                                
College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Zwolle 
Postbus 10007 
8000 GA Zwolle 
 

Betreft: gronden voor bezwaar afwijzen aanvraag monumentenstatus IJsselcentrale 

Amsterdam, 11 januari 2017 

 

Geacht college, 

Dank u voor de mogelijkheid om ons bezwaar te mogen aanvullen.  

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Nieuwe Zijds Kolk 28, 1012 PV te Amsterdam (hierna: 

“Heemschut Overijssel”) en Stichting Het Cuypersgenootschap, Postbus 575 6800 AN Arnhem, 

hebben beiden zelfstandig op 23 december 2016 pro-forma bezwaar aangetekend tegen uw besluit 

d.d. 15 november 2016 om de elektriciteitscentrale Harculo aan de IJsselcentraleweg 6 te Zwolle 

niet aan te wijzen als gemeentelijk monument (Productie 1). Het bestreden besluit heeft betrekking 

op het afwijzen van ons verzoek tot aanwijzing, d.d. 17 mei 2016, om op grond van de 

Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Zwolle het hoofdgebouw met bijgebouwen, kantoren, 

werkplaatsen en havens van de Elektriciteitscentrale Harculo aan de IJsselcentraleweg 6 te Zwolle 

te beschermen als gemeentelijk monument.  

Heemschut Overijssel en Stichting het Cuypersgenootschap vinden dat het besluit niet deugdelijk 

tot stand is gekomen en niet gebaseerd is op een zorgvuldige belangenafweging. Uw college heeft 

niet deugdelijk gemotiveerd het advies van de monumentencommissie, uw eigen adviescommissie, 

naast zich neergelegd. Daarnaast heeft u in uw belangenafweging niet goed gemotiveerd waarom 

het belang van de eigenaar tot niet aanwijzing boven het algemeen maatschappelijk belang gaat 

van behoud van de elektriciteitscentrale.  Daardoor is het belang van onze organisaties ter 

bescherming van het erfgoed in de gemeente Zwolle geschaad. 

Wij verzoeken u om het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit in 

te trekken. 

Hierna volgen de ontvankelijkheid en gronden voor bezwaar. 
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1. Ontvankelijkheid bezwaar 

 

Ondanks dat u ons bezwaar buiten het indieningstermijn heeft ontvangen, maar wel binnen een 

week na de uiterste ontvangstdatum, menen wij een ontvankelijk bezwaar te hebben ingediend 

gelet op artikel 6:9, eerste en tweede lid van de Awb. Er is hier sprake van een verschoonbare 

termijnoverschrijding. 

Op 23 december 2016 hebben wij binnen het ons beschikbare bezwaartermijn pro-forma bezwaar 

ingediend tegen uw besluit om de IJsselcentrale niet als gemeentelijke monument aan te wijzen. 

Onze aangetekende brief is, met het juiste adres doorgekrast, ongeopend op 2 januari 2017 bij ons 

teruggekomen. Na telefonisch contact met uw afdeling juridische zaken op 2 januari 2017 zijn wij 

door u in de gelegenheid gesteld ons bezwaar, d.d. 23 december 2016, alsnog naar u te sturen. Op 

3 januari 2017 bevestigt u de ontvangst van ons bezwaarschrift en heeft u ons bezwaar in 

behandeling genomen en mogen wij onze gronden van bezwaar aanvullen. Ook hieruit menen wij 

te mogen opmaken dat ons bezwaar ontvankelijk is. (Productie 2) 

 

2. Gronden bezwaar 

Heemschut Overijssel en Stichting het Cuypersgenootschap vinden dat uw besluit niet zorgvuldig 

tot stand gekomen is en de motivering is gebrekkig.  In uw belangenafweging heeft u niet goed 

gemotiveerd waarom het bijzondere belang van de eigenaar tot niet aanwijzing boven het 

algemeen maatschappelijk belang gaat van behoud van de elektriciteitscentrale.  De 

belangenafweging heeft doorgeslagen naar het belang van de eigenaar.  

Onze organisaties hebben uw college gevraagd een besluit te nemen over de 

monumentwaardigheid van de Elektriciteitscentrale Harculo. Dit is een verzoek d.d. 17 mei 2016 op 

basis van de Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Zwolle (Productie 3). U heeft aangegeven 

ons verzoek in behandeling te nemen. Vervolgens heeft u ons verzoek tot aanwijzing voorgelegd 

aan de monumentencommissie en heeft u uiteindelijk besloten niet tot aanwijzing over te gaan.  

Ter motivering van de afwijzing verwijst u naar een eerdere afweging die in 2013 is gemaakt. U 

vindt niet dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn om een monumentenstatus te 

heroverwegen. 

Feitelijke situatie 

Naast het feit dat u bij de motivering van uw besluit dient uit te gaan van de huidige feitelijke 

situatie vinden wij dat van een evenredige belangenafweging  in het verleden geen sprake is, omdat 

u alleen de eigenaar hebt gehoord. Zo is gebleken dat aan het eind van de rit van een zorgvuldig 

voorbereid en uitgevoerd participatieproces u het eigenbelang van de eigenaar boven het 

algemeen belang van behoud van monumenten van andere belanghebbenden, zoals de Zwolse 

bevolking, de monumentencommissie en de erfgoedorganisaties hebt gesteld. Het verwijzen naar  
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een eerdere belangenafweging van uw college dat niet openbaar gevoerd is en waar niemand weet 

van heeft en wat ook niet-appellabel was, voldoet dan ook niet ter motivering. 

In dit licht is er al sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. U heeft niet eerder in 

het openbaar verantwoording afgelegd waarom u niet tot bescherming als gemeentelijk monument 

bent overgegaan. Ons verzoek tot aanwijzing biedt dan ook een kans om een goede afweging te 

kunnen maken als College, waarbij het algemeen belang van bescherming zwaarder dient 

afgewogen te worden dan tot nog toe is gedaan. 

Advies monumentencommissie 

U vindt verder dat Engie er sinds 2013 op mocht kunnen vertrouwen dat de elektriciteitscentrale 

geen gemeentelijk monument werd. Echter, daarmee stelt u in de huidige belangenafweging a 

priori het belang van de eigenaar boven het algemeen maatschappelijk belang van behoud. De 

elektriciteitscentrale heeft als monument bij voorbaat dus geen kans. Als je uitgaat van de feitelijke 

situatie, en die is sinds 2013 verandert, dan kan niet ontkend worden, en dat heeft uw 

monumentencommissie  in haar advies aan u goed onderkend dat naast de al bekende  

monumentale waarden, het pand ook maatschappelijk veel meer van belang wordt geacht. Erfgoed 

uit de wederopbouw wordt in Zwolle steeds meer gewaardeerd. Daarmee kan de 

elektriciteitscentrale niet alleen als erfgoed een krachtige motor worden voor socio-economische 

en socio-culturele ontwikkeling, maar ook vormt de centrale een belangrijke schakel in het 

geschiedverhaal van de naoorlogse stad Zwolle. De bescherming van de Elektriciteitscentrale 

Harculo in de Zwolse samenleving leeft op dit moment, en dat heeft u zelf kunnen ervaren in 

kranten en op sociale media. Burgers accepteren niet dat in hun omgeving waardevolle gebouwen 

gesloopt worden. Op een enquête over behoud van de IJsselcentrale op de website van De Stentor 

reageerden ruim duizend mensen. Daarvan zei 34% het niet erg te vinden dat de centrale verdwijnt, 

en 66% vindt het zonde dat zo'n markant gebouw tegen de vlakte gaat. Dit maatschappelijke belang 

negeert u totaal.   

Uw monumentencommissie heeft getuige haar advies d.d. 20 oktober 2016 opnieuw naar de 

monumentwaardigheid van de Elektriciteitscentrale Harculo gekeken en heeft ze haar eerdere 

advies dd. 25 juli 2012 aangevuld. Ze heeft hierbij getoetst aan de criteria uit de 

Erfgoedverordening 2010 en is tot een belangrijke aanvulling gekomen. De gemeente noemt dit 

onterecht minder relevant.  In het eerste advies motiveerde de monumentencommissie de 

monumentwaardigheid vanwege de hoge architectonische waarde, de stedenbouwkundige 

waarden van het hele complex in combinatie met de landschappelijke inpassing en de 

uniciteitswaarde. Nu heeft de monumentencommissie ook de cultuurhistorische waarde hoger 

beoordeeld. “Recent onderzoek naar wederopbouwarchitectuur landelijk gezien, maar ook 

specifiek voor Zwolle, en het boek IJsselcentrale Harculo laten zien dat een hogere waardering van 

de cultuurhistorische waarde op zijn plaats is vanwege de historie van het Zwolse bedrijf, het 

belang van grootschalige energievoorzieningen en de totstandkoming met Marshallhulp.” 

(Productie 4) 
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Daarnaast heeft in de periode 2013 - 2016 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 

Programmalijn Wederopbouw: tonen van een tijdperk afgerond. Verschillende steden, zoals 

Rotterdam en Hengelo hebben in 2016 de wederopbouwperiode in hun stad gevierd. Amersfoort 

en Utrecht zijn aanwijzingsprogramma’s gestart.  Sinds 2013 is de waardering en aandacht voor het 

wederopbouwerfgoed in Nederland en in Zwolle sterk gegroeid. Dit is ook wat de 

monumentencommissie naar voren brengt. Dit aspect dient daarom door uw college wel degelijk in 

de besluitvorming te worden meegenomen en afgewogen. Juist dit aspect zou een reden moeten 

zijn om het niet aanwijzen te heroverwegen.  

Heemschut Overijssel en het Cuypersgenootschap vinden dat uw college niet ongemotiveerd mag 

afwijken van het advies van de monumentencommissie die veel waarde toedicht aan het 

maatschappelijk belang. Het advies is voor zover wij weten zorgvuldig tot stand gekomen. In ieder 

geval is de gemeente hier van uit gegaan bij de toetsing van het advies.  

Daarnaast is het college in hun besluit op de stoel van de monumentencommissie  gaan zitten. De 

gemeente heeft zonder deskundig tegenadvies het besluit van de monumentencommissie naast 

zich neergelegd. Ze gebruikt daarnaast in haar motivering inhoudelijke argumenten, terwijl ze zelf 

geen deskundigheid heeft om hier een oordeel over te hebben. 

Belangen eigenaar onevenredig zwaar gewogen 

Heel duidelijk is dat bij de weging van dergelijke bezwaren het algemeen belang, het behoud van 

cultureel erfgoed, zwaarder weegt dan het individuele belang van een eigenaar. Het college had 

dus meer gewicht toe moeten kennen aan het advies van uw monumentencommissie om over te 

gaan tot bescherming van de panden. Slechts bij zwaarwegende belangen van de eigenaar kan 

gemotiveerd afgezien worden van de aanwijzing als monument. Recent heeft de Rechtbank te Den 

Haag hier nog helder uitspraak over gedaan  (zaak SGR 14/6920 en 14/6921) . Men betoogt in de 

uitspraak van 1 december 2014 o.a. dat volgens vaste rechtspraak belangen van eigenaren die 

betrekking hebben op een waardevermindering, onverkoopbaarheid, verplichting tot restauratie of 

een belemmering bij gebruik of moeilijkheden bij herbestemming niet aan te merken zijn als 

voldoende zware en concrete belangen die bescherming als monument in de weg kunnen staan. 

Heemschut Overijssel en het Cuypersgenootschap vinden dat zowel de eigenaar als college niet 

voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat ze nadeel ondervinden van de aanwijzing en dat hun 

belang tot afwijzen van de aanwijzing prevaleert boven het belang van aanwijzen tot gemeentelijk 

monument. Voldoende zwaarwegende bezwaren treffen wij niet aan in de stukken. De gemeente 

Zwolle lijkt zelf geen onderzoek te hebben gedaan maar blind te varen op de motivering van Engie 

uit 2013. In het kader van de onderzoeksplicht dient u als bestuursorgaan de nodige kennis omtrent 

de relevante feiten en omtrent de af te wegen belangen te verzamelen. 

 Eerder per brief van 28 augustus 2013 motiveert u uw afwijzing van uw ambtshalve voornemen tot 

aanwijzing als volgt: Harculo is in de Planologische Kernbeslissing en het Besluit algemene regels  
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ruimtelijke ordening aangewezen als vestigingsplaats  voor grootschalige elektriciteitsopwekking en 

dat een aanwijzing grote (ook financiële) complicaties voor de eigenaar zou opleveren.  

Belangrijkste overweging was dat het huidige gebouw als gascentrale niet meer voldoet om een 

mogelijkheid te bieden voor een grootschalige elektriciteitsopwekking. Een nieuwe gascentrale in 

het oude gebouw zorgt voor grote financiële complicaties vanwege de meerkosten en een afname 

van het energetisch rendement. In dit licht moet de afwijzing in 2013 gezien worden.  

Deze motivering gebruikt u nog steeds, terwijl u kunt weten dat de feiten en omstandigheden in de 

huidige tijd anders liggen. Sinds 2013 zijn de feiten en omstandigheden sterk gewijzigd.  

We weten sinds april 2016 dat Engie al in 2013 plannen tot sloop had. Dit heeft Engie aan B&W 

Zwolle kenbaar gemaakt in haar reactie op het voornemen om het complex als gemeentelijk 

monument aan te wijzen. De beslisnota van B&W Zwolle van 23 augustus 2013 kent 

doorslaggevende betekenis toe aan de informatie die Engie verschafte. In de beslisnota staat dat er 

binnen de huidige gebouwen geen nieuwe gascentrale mogelijk is zonder compromissen te doen 

aan het door Engie gewenste rendement. Dat het nieuwe type gascentrale, zoals deze door Engie in 

Lelystad werd gebouwd, niet binnen de bebouwingscontour van de IJsselcentrale past wordt 

duidelijk gemaakt in een door Engie aangeleverde tekening. Medio 2016 is de situatie als het om de 

plaatsing van nieuwe gascentrales gaat volstrekt anders. Gemakshalve verwijs ik naar blz. 3, 4 en 5 

van de bijgevoegde bijdrage waarbij wordt ingegaan op de veranderde omstandigheden sinds 2013. 

(Productie 5) 

Dat de aanwijzing van deze locatie voor grootschalige elektriciteitsopwekking in de weg staat aan 

een monumentenstatus doet er niet toe. In het Barro of in de Planologische kernbeslissing staat 

niet dat een monumentenstatus niet kan. Het Woudagemaal in Lemmer is ook aangewezen als 

Werelderfgoed, en dat belemmert ook niet de mogelijkheden. 

Ook in uw eigen Erfgoedverordening 2010 staat geen uitzondering dat elektriciteitscentrales niet 

aangewezen kunnen worden. Alleen in de Erfgoedwet is voor kerken een uitzondering gemaakt om 

zonder toestemming van de gebruiker tot aanwijzing over te gaan.  

Heemschut Overijssel en het Cuypersgenootschap vinden dat de gemeente in de voorbereiding van 

het besluit veel beter had moeten onderzoeken of de aard van de locatie in de weg staat aan een 

monumentenstatus. Zo is een grote monumentale bunker in het Duitse Wilhelmsburg 

getransformeerd tot  een klimaattoren en levert energie aan de stad. 

Ook heeft uw college via onderzoek niet aannemelijk gemaakt dat de (financiële) complicaties  in 

de weg staan van een aanwijzing. Nu wordt teveel geleund op de informatievoorziening van Engie, 

terwijl een eigen analyse mogelijk tot een ander besluit had geleid. 
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Besluit onbevoegd genomen 

Ten slotte, Heemschut Overijssel en Het Cuypersgenootschap zijn van mening dat het besluit op 

bezwaar onbevoegd is genomen. We merken op dat het afdelingshoofd Leefomgeving en Erfgoed 

a.i. waarschijnlijk geen bevoegdheid had om namens B&W brieven te schrijven over 

monumentaanwijzingen. Het College moet middels mandaat aantonen dat het afdelingshoofd 

namens hen bevoegd is om soortgelijke besluiten te ondertekenen. 

We sturen u hierbij zoals gevraagd onze statuten en een uittreksel uit het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel. Wij behouden ons het recht voor u nadere stukken te sturen.  

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,  

Mede namens het Cuypersgenootschap. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

 

ir. J.A. van Gils, voorzitter  ir. P.P. Bosch, secretaris     

Bijlage: 

Productie 1: Pro-forma bezwaren Heemschut Overijssel en Stichting het Cuypersgenootschap, d.d. 
23 december 2016 
Productie 2: Bewijs aangetekend versturen bezwaar, d.d. 23 december 2016 en brief gemeente 
Zwolle in behandeling nemen bezwaar d.d. 3 januari 2017. 
Productie 3: Aanwijzingsverzoek Heemschut Overijssel en Stichting het Cuypersgenootschap, d.d. 
17 mei 2016. 
Productie 4: Adviezen monumentencommissie Zwolle, d.d. 25 juli 2012 en 20 oktober 2016. 
Productie 5: Bezwarenprocedure IJsselcentrale bijdrage d.d. 8 december 2016;  
2013 Beslisnota BenW Zwolle IJsselcentrale Harculo 28 augustus 2013;  04 Bijlage 4 projectie in 
Harculo.pdf. 
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