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Geacht College, 
 
 
Boskoop heeft op haar grondgebied veel objecten die het waard zijn om als monument beschermd 
te worden. Het is bijzonder spijtig te moeten constateren dat het gemeentebestuur daar zo weinig 
oog voor heeft.  
 
Weliswaar heeft Boskoop sinds 23 april 2009 een monumentenverordening, is er een startnotitie 
van september 2009 en een plan van aanpak van januari 2010, maar sindsdien is er eigenlijk maar 
weinig gebeurd. Vanaf het van kracht worden van de monumentenverordening zijn er nog maar 
twee gebouwen als gemeentelijk monument aangewezen. 
 
Uit het bestuursakkoord 2010-1014 en de programmabegrotingen 2011 en 2012 maken wij op dat 
monumentenzorg in uw gemeente geen hoge prioriteit heeft. De, aan het begin van deze 
collegeperiode beloofde beleidsnota, is er nog steeds niet. Dit is er mede de oorzaak van dat de 
monumentencommissie nauwelijks bijeenkomt. 
 
Tijdens het op 12 april 2012 gehouden rondetafelgesprek werd duidelijk dat wethouder De Jager 
zich vooral wil richten op de wijze waarop de monumentenzorg een plaats kan krijgen in het 
overgangsdossier t.b.v. de gemeentelijke herindeling. Wij vinden dat uitermate teleurstellend. 
 
Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het behoud en de bescherming van 
historisch waardevolle gebouwen en landschappen. Die verantwoordelijkheid is door het nieuwe 
MoMo-beleid van het rijk alleen maar groter worden. De monumentenzorg wordt meer en meer 
geïncorporeerd in de ruimtelijke ordening. Sinds kort moet in alle nieuwe  bestemmingsplannen 
een cultuurhistorische paragraaf worden opgenomen met daarin de nodige aandacht voor de, in 
het plangebied aanwezige, mogelijke monumenten. Waar het om gaat is dat objecten, die het 
waard zijn beschermd te worden, die bescherming ook krijgen. Monumenten zijn in hoge mate 
bepalend voor de identiteit van een gemeente. Dat geldt ook voor Boskoop in de huidige situatie, 
maar zeker als onderdeel van de beoogde grotere gemeente. Naar ons oordeel realiseert uw 
college zich te weinig dat het hebben van monumenten niet alleen in cultureel opzicht van belang 
is, maar ook kansen biedt om de economische positie van Boskoop (verder) te versterken.      
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Wij doen daarom een klemmend beroep op uw college om niet met de invulling van het 
monumentenbeleid te wachten tot na de gemeentelijke herindeling. Er is tot dat moment nog ruim 
anderhalf jaar te gaan. Wij dringen erop aan de eerder toegezegde beleidsnota op korte termijn uit 
te brengen en daarbij te kiezen voor verdere uitvoering van het in januari 2010 vastgestelde plan 
van aanpak. Van de daarin genoemde twaalf meest waardevolle gebouwen zijn er immers pas 
twee beoordeeld en op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.  
  
Tevens verzoeken wij uw college hierbij formeel om de overige tien gebouwen - waaronder de 
veelbesproken Villa Van Teylingen - versneld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Deze 
panden zijn vermeld in bijlage 1. In deze bijlage hebben wij nog negen gebouwen opgenomen die, 
naar ons oordeel, eveneens de status van gemeentelijk monument verdienen. Waarmee niet 
gezegd wil zijn, dat er geen andere monumentwaardige objecten in Boskoop zouden zijn. 
Integendeel, maar dat kan later aan de orde komen. 
 
Voor het opstellen van redengevende monumentenomschrijvingen is naar ons oordeel reeds het 
nodige materiaal voorhanden. Wij verwijzen daarvoor naar de stukken die de Historische 
Vereniging Boskoop hierover eerder heeft uitgebracht. 
 
De tijd dringt nu, sinds het van kracht worden van het Bouwbesluit 2012 voor de sloop van 
gebouwen die nog geen monument zijn en niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht liggen, 
geen sloopvergunning meer nodig is, maar volstaan kan worden met een melding vooraf. 
 
Overigens wijzen wij u erop, dat de gemeente Rijnwoude onlangs besloten heeft tot het aanwijzen 
van 60 objecten als gemeentelijk monument. Die gemeente - partner in de beoogde gemeentelijke 
herindeling - zou uw college tot voorbeeld moeten strekken.  
 
Wij zijn graag bereid om uw college hierover nader van advies te dienen. Een uitnodiging voor een 
daartoe te houden overleg met wethouder De Jager zien wij met belangstelling tegemoet.   
 
Afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de raad van uw gemeente en het bestuur van de 
Historische Vereniging Boskoop. 
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