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Betreft: Bezwaar tegen niet aanwijzen tot gemeentelijk monument van het pand aan de 

IJsselcentraleweg 6 te Zwolle (Harculocentrale) 

Zwolle, 26 mei 2016 

Geacht college, 

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

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

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

Heemschut Overijssel maakt bezwaar tegen het besluit van uw college van Burgemeester en 

Wethouders om de aanwijzing van de Harculocentrale aan de IJsselcentraleweg 6 te Zwolle tot 

gemeentelijk monument af te wijzen.  

Onze gronden voor bezwaar zijn tweeledig: ten eerste is de procedure door uw college niet goed 

gevolgd. Ten tweede heeft u de belangenafweging tussen het algemeen belang (aanwijzing als 

gemeentelijk monument vanwege de zorg voor het gebouwde cultureel erfgoed) en de belangen van 

de gebruiker/ eigenaar van het gemeentelijk monument vanwege de last bij aanwijzing, onvoldoende 

gemotiveerd.  

Ontvankelijkheid van ons bezwaar 

Ons bezwaar is ver na de termijnsluiting ingediend. We beseffen terdege dat we in verzuim zijn 

geweest. Wij denken dat ons bezwaar toch ontvankelijk verklaard moet worden aangezien de 

termijnoverschrijding van ons bezwaar verschoonbaar is. Zie ook artikel 6.11 van de AWB.  

Een verschoonbaar feit kan liggen in bijzondere omstandigheden aan de zijde van het 

bestuursorgaan, door het niet publiceren (art 3.42 AWB lid 2), en dus ook niet vermelden van de 

mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen (art 3.45 AWB). 

Waar ons uit stukken van de gemeente is gebleken dat het betreffende collegebesluit niet is 

gepubliceerd, lag er niettemin een gemeentelijk besluit waartegen nog bezwaar en beroep had 

kunnen worden aangetekend.  

Procedure niet goed gevolgd 

Doordat het besluit niet is gepubliceerd, heeft Heemschut als derde-belanghebbende niet de 

mogelijkheid gehad om tegen het besluit bezwaar of beroep aan te tekenen. Ze is hiermee in haar 

belang ter bescherming van cultuurmonumenten en landschap geschaad. 

Geen zorgvuldige belangenafweging 



Vervolgens is geweld aan onze statutaire doelstelling aangedaan doordat de gemeente niet goed 

gemotiveerd van het aanwijzingsprogramma is afgeweken. Het algemeen belang van behoud van 

cultuurhistorie is geschaad door zo duidelijk en eenzijdig naar het belang van de eigenaar te kijken.  

Tevens hebt u het advies van uw eigen monumentencommissie, die voor aanwijzing was, 

ongemotiveerd terzijde geschoven. 

Inhoudelijke overwegingen 

Heemschut Overijssel onderschrijft ten volle de inhoudelijke overwegingen zoals omschreven in de 

rapportage van Het Oversticht inzake de beschrijving van de monumentale waarden van de centrale 

Harculo. Deze rapportage voegen we als bijlage bij dit bezwaarschrift. Eveneens onderschrijven 

Heemschut Overijssel de inhoudelijke overwegingen inzake de monumentale waarden van de 

centrale Harculo van uw gemeentelijke monumentencommissie en van de gemeentelijke 

monumentenambtenaar zoals omschreven in uw beslisnota van 2013. Ook deze nota voegen we als 

bijlage bij dit bezwaarschrift. 

Zienswijze 

Wij vragen uw college om ons bezwaar in behandeling te  nemen en uw besluit tot afwijzing van de 

aanwijzing van het pand aan de IJsselcentraleweg 6 te Zwolle conform de Erfgoedverordening Zwolle 

2010 te herzien. Tevens verzoeken wij u om ons bezwaarschrift nog voor het zomerreces van 2016 te 

behandelen en verder af te wikkelen. Dit tegen de achtergrond van het gegeven dat dit eigenlijk al in 

2013 had moeten gebeuren. 

Met vriendelijke groet, 

T. van Dalfsen 

Voorzitter Heemschut Overijssel 

 

Mevrouw H. de Nekker-van den Berg 

Secretariaat Bond Heemschut PC-Overijssel 
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Bijlagen: 

– Harculo waardestelling Oversticht 

– Harculo beslisnota 2013 

 

 


