
Pleitnotitie Heemschut t.b.v. de behandeling in Commissie van bezwaarschriften van de zienswijze 

van NS tegen besluit B&W, waarbij de remiseloods aan de Lutskedyk te Stiens is aangewezen tot 

gemeentelijk monument. 

 

Bij besluit van 30 september 2014 hebben B&W de remiseloods aan de Lutskedyk te Stiens aangewezen tot 

gemeentelijk monument. Aan dat besluit ligt een uitvoerige redengevende beschrijving ten grondslag. 

Tegen dit besluit heeft NS een zienswijze ingediend (brief d.d. 10 december 2014). Het bezwaar komt er 

kortgezegd op neer dat NS van mening is dat de loods door deze aanwijzing  moeilijker verkoopbaar zal zijn. 

Heemschut is van mening dat dit bezwaar niet van zodanig gewicht is dat daarom het besluit van B&W zou 

moeten worden teruggedraaid , waarbij de aanwijzing tot gemeentelijk monument wordt teniet gedaan. 

Immers over de aan de beslissing ten grondslag liggende reden, en daarmee de aan de remise toe te kennen 

cultuurhistorische betekenis, maakt NS geen opmerking. Inhoudelijk is NS het daar dus mee eens. 

Nu kan zich een omstandigheid voordoen waarin  een gemeentebestuur tot de conclusie komt dat de 

voorgenomen aanwijzing  geen stand kan houden. Op grond van  een recente uitspraak van de Raad van State 

doet zich dat voor in geval de eigenaar door de aanwijzing tot gemeentelijk monument onevenredig in de 

gebruiksmogelijkheden wordt getroffen. 

In het onderhavige geval is zulks niet aan de orde.  De gebruiksmogelijkheden vloeien voort uit het 

bestemmingsplan. Het is aangemerkt als een bedrijfsgebouw, waar de aardappelhandel gedreven kan worden 

zoals die tot voor niet al te lang hier gevestigd was. Daarenboven geeft dat bestemmingsplan de mogelijkheid de 

bestemming te wijzigen in wonen.  Juist die wijzigingsbevoegdheid naar wonen moet opgevat worden als een 

grote waarde te schatten mogelijkheid. Daarmee heeft de grond,  althans in vergelijking met de 

bedrijfsbestemming van aardappelhandel, een veel grotere waarde. 

Dat de verkoop van het complex, dat inclusief de remiseloods een terrein omvat ter grootte van 4 hectare, 

moeizaam gaat, is in deze tijden niet verwonderlijk.  NS heeft ook geen bezwaar geuit dat de aanwijzing de 

gebruiksmogelijkheden onevenredig aantast. NS stelt slechts dat de verkoop moeilijker zal zijn. 

Naar onze mening is dit een argument, dat de aanwijzing van de remiseloods tot gemeentelijk monument niet 

mag tegenhouden. 

Overigens hebben NS en gemeente contact met een projectontwikkelaar, die juist betekenis toekent aan de 

waarde en behoud van het Industriële erfgoed. Daarmee kan ook gesteld worden dat juist de aanwijzing in dit 

geval de verkoop bevordert. 

Het is ons bekend dat de projectontwikkelaar uiterst serieus is met de planontwikkeling op deze locatie. Hij heeft 

de plannen december of januari aan de gemeente gepresenteerd. NS heeft aangegeven hem ruim de tijd te willen 

geven om de plannen verder te ontwikkelen.  Daar hoort wellicht subsidie bij. Die is op grond van een verzoek in 

2014 door GS afgewezen, omdat de aanvraag niet aan de indieningsvereisten voldeed.  Informatie op het 

provinciehuis leert dat het beleid aangaande het verstrekken van subsidie voor restauratie en herbestemming 

niet is gewijzigd. De regels omtrent de hoogte van de subsidies zijn voor 2015 nog niet vastgesteld. Een pand als 

de remise, die ook op de zogenaamde MIP-lijst staat, komt voor die subsidie zeker in aanmerking. 

Al met al geven wij u op grond van het vorenstaande in overweging aan de zienswijze van NS niet een zodanig 

gewicht toe te kennen, dat om die reden het onderwerpelijke aanwijzingsbesluit zou moeten worden 

teruggedraaid. 

 

 


