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Geacht college,  
 
Met teleurstelling hebben wij kennisgenomen van uw brieven van 8 augustus 2013 (verzonden 23 
augustus 2013, zaaknummer 31102247) waarin u mededeling doet van uw voornemen om ons 
verzoek tot het aanwijzen van een aantal panden tot gemeentelijk monument niet te honoreren. 
Het betreft hier de panden Spoelwijksedijk 2, Rozenlaan 9, Parklaan 6-8-10, Nesse 9, 
Dwarsnieuwstraat 2,  Burgemeester Colijnstraat 8, Biezen 51 en Reijerskoop 88.  
 
Wij zijn met name teleurgesteld over de aan uw voornemen ten grondslag liggende argumentatie. 
In uw opvatting is één pand waardevol en beschermingswaardig (Parklaan 6-8-10) en zijn de 
andere zeven panden zelfs zeer waardevol en zonder meer beschermingswaardig; een opvatting 
die gedeeld wordt door de monumentencommissie. Toch wilt u niet tot aanwijzing overgaan met 
als enig argument dat de desbetreffende eigenaren daar niet mee instemmen. U baseert zich 
daarbij op uw eigen interne gedragsregel “Uitgangspunten voor monumenten en archeologie 
2013”; een gedragsregel die, voor zover ons bekend, in de gemeenteraad noch besproken, noch 
onderschreven is. Wij hebben daar grote moeite mee.  
 
Uit de ons toegezonden stukken blijkt waarom de bewuste eigenaren niet willen meewerken aan 
een mogelijke monumentenstatus van hun pand. Hun overwegingen zijn veelal gebaseerd op 
verwachtingen die naar ons oordeel niet juist zijn en ook met praktijkvoorbeelden weerlegd kunnen 
worden. Wat wij vooral betreuren is, dat uw college geen poging heeft ondernomen om bedoelde 
eigenaren in een diepgaand gesprek ervan te overtuigen dat zij een pand bezitten dat voor de hele 
Boskoopse gemeenschap, voor de identiteit van Boskoop van belang is en om die reden beschermd 
moet worden via een aanwijzing tot gemeentelijk monument. Zonder die bescherming kan een 
pand van de ene op de andere dag gesloopt worden. 
 
In vele andere gemeenten zijn eigenaren trots op het feit dat zij in een pand wonen dat als 
gemeentelijk monument is aangewezen. In vele andere gemeenten worden panden soms ook 
tegen de wil van de eigenaar als gemeentelijk monument aangewezen, omdat het 
gemeentebestuur het cultuurhistorisch belang laat prevaleren. Naar ons oordeel terecht.  
 
 



 

 

 

 

 

Het is ons bekend dat uw aandacht op dit moment vooral uit gaat naar de voorbereiding van de 
gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 en dat de monumentenzorg niet de hoogste prioriteit 
heeft. Toch doen wij een dringend beroep op u om het dossier monumentenzorg op tafel te 
houden en alles in het werk te stellen om de acht panden nog dit jaar en anders zo snel mogelijk 
na de herindeling tot gemeentelijk monument aangewezen te krijgen. Dat geldt ook voor de 
andere elf door ons voorgedragen panden.  
 
Uit het voorgaande zal u duidelijk zijn dat wij uw voornemen om de acht panden niet tot 
gemeentelijk monument aan te wijzen niet steunen.  
Kopie van deze brief hebben wij gestuurd naar de raad van uw gemeente. 
 
 
 
 
Namens de Bond Heemschut, 
 
 
 
Ir. R.K. Onel 
Secretaris Provinciale Commissie Zuid-Holland 
P.J. Blokstraat 4 
2313 ET Leiden 


