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Sommelsdijk,16  november 2016 
 
Onderwerp: gemeentelijke monumenten 
 
Geacht College, 
 
Hierbij verzoeken wij u een aantal panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit betreft de 
hieronder vermelde panden, met in de bijlage korte argumentaties waarom wij dit voor deze panden 
vragen. Het betreft deels panden die dreigen te worden gesloopt. Het zijn panden met evidente 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden en zijn in feite beeldbepalend voor het eiland. 
 
De redenen voor dit verzoek zijn de volgende:  

1. Het beleid voor bescherming van cultureel erfgoed dient in de gehele gemeente te worden 
gebracht op het niveau zoals dat in de voormalige gemeente Goedereede was, zoals door de 
toenmalige wethouder is toegezegd. De voormalige gemeente Goedereede kent 163 
gemeentelijke monumenten, de voormalige gemeente Middelharnis 4, en de voormalige 
gemeenten Dirksland en Oostflakkee hebben geen gemeentelijke monumenten.  Op Flakkee 
is er dus een forse achterstand in het aantal gemeentelijke monumenten, dus eilandelijke 
ongelijkheid ten nadele van cultureel erfgoed op Flakkee. 

2. Landelijk ligt het aantal gemeentelijke monumenten per gemeente  in de orde van grootte 
van het aantal rijksmonumenten. De aantallen rijksmonumenten in de voormalige 
gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee zijn 141, 31, 158 en 30. Ook 
hieruit blijkt een achterstand wat betreft gemeentelijke monumenten op Flakkee, dus 
landelijke ongelijkheid ten nadele van cultureel erfgoed op Flakkee. Terecht stelde 
Heemschut in haar beoordeling van het beleid van de Nederlandse gemeenten voor de 
bescherming van hun cultuurhistorisch erfgoed dat de gemeente Goeree-Overflakkee 
behoort tot de slechtst presterende gemeenten van Nederland. De gemeente kwalificeert 
zich hiermee als een achtergebleven gebied.  

3. Volgens de website van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft zij geen lijst van 
gemeentelijke monumenten, hoewel zo’n lijst wel bestaat. Deze gebrekkige openbaarheid 
van deze lijst is geen gewenste situatie en wekt  verkeerde suggesties.  

4. De gemeente wil haar eiland ‘op de kaart zetten’ en toeristen trekken. Een belangrijk 
onderdeel van de waarde van het eiland zijn de cultuurhistorische elementen. Het 
waarderen van zulke elementen dient zich niet te beperken tot in vakantiegebieden ver weg, 
maar ook tot uiting te komen in een goed beheer van de hier nog aanwezige 
cultuurhistorische waarden.  

5. Een belangrijk instrument om de cultuurhistorische waarden te beschermen is de 
Erfgoedverordening zoals de gemeente Goeree-Overflakkee die, evenals haar vier 
voorgangers, heeft. Hierdoor genieten de cultuurhistorische waarden van gemeentelijke 
monumenten een zekere mate van bescherming. Met name voor Flakkee is deze 
Erfgoedverordening tot nu toe bij gebrek aan gemeentelijke monumenten een vrijwel of 
geheel waardeloos papier en daar is het niet voor bedoeld. 

6. Op eerdere verzoeken om panden aan te wijzen als gemeentelijk monument is niet ingegaan, 
dit betreft de aanbeveling van de monumentencommissie aan de gemeente Middelharnis 
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(36 elementen in 2012) en verzoeken van de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht 
aan de gemeente Oostflakkee ( 13 elementen in 2012), aan de gemeente Dirksland (10 
elementen in 2011) en aan de gemeente Goeree-Overflakkee (18 elementen in 
Middelharnis/Sommelsdijk in 2015 en 16 elementen in Herkingen in 2016). Inmiddels zijn 5 
van deze 82 elementen gesloopt of anderszins verloren gegaan. 

7. Sloop dreigt voor een aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen die geen bescherming 
genieten via een bestemmingsplan of de Erfgoedverordening. Voor sommige elementen 
komt bescherming te laat, zoals dit jaar nog bleek uit de onverwachte sloop van de boerderij 
Koornlust in Stellendam en het verdwijnen van een 18e-eeuws sluisje even zuidoostelijk van 
het Sas van Dirksland. 

 
De nu voorgestelde lijst van 24 panden, plus de al lopende aanvraag van de Stichting tot 
Bescherming van het Dorpsgezicht om de pastorie van Stellendam als gemeentelijk monument aan 
te wijzen, zou het begin moeten zijn van de inhaalslag die de gemeente om de hierboven vermelde 
redenen dient te maken. 

 
Wij verzoeken u daarom als gemeentelijk monument aan te wijzen: 

Kaaidijk 11 Herkingen 
Peuterdijk 44a Herkingen 
Straatdijk 28 Dirksland 
Ring 1 Dirksland  
Winterstraat 6-16 Dirksland 
Westdijk 14 Dirksland 
Staakweg 215 Dirksland 
Enkele Ring 63 Sommelsdijk 
Kortewegje 7a Sommelsdijk 
Vissersdijk 61-63 Middelharnis  
Deltaboulevard 12 Middelharnis 
Ring 92 Middelharnis 
Westdijk 44 Middelharnis 
Westdijk 49-51 Middelharnis 
Oost Havendijk 12 Middelharnis 
Lieve Vrouwepoldersedijk 27 Stad aan’t Haringvliet 
Voorstraat 28-30 Stad aan’t Haringvliet 
Oude Stadse Zeedijk 33 Stad aan’t Haringvliet (wagenschuur) 
Duivenwaardsedijk 20 Nieuwe Tonge 
Molendijk 71-75 Oude Tonge 
Voorstraat 38 den Bommel 
Schoolweg 2 den Bommel 
Geerweg 2 den Bommel 
Blokseweg 6  Achthuizen (wagenschuur) 
Kranendijk 24 den Bommel (wagenschuur) 
 
Graag zijn wij bereid deze aanvraag mondeling toe te lichten. 
Met vriendelijke groet,  
namens de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht, 

 
voorzitter,     secretaris, 

 
J. van der Slik     dr. M. Loosjes 


