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Jaarverslag 2015 Commissie Zuid-Holland 

  
 
 
De Commissie Zuid-Holland telde per 1 januari 2015 elf leden, plus twee aankomend leden.  
Per 31 december 2015 waren dat er dertien, plus een nieuw aankomend lid:   

 ir. L. (Luuk) de Boer 

 L.W. (Leo) Dubbelaar 

 mw ir. E.M. (Eva) Osinga-Dubbelboer 

 mw. C.E. (Conny) Fleurkens-Steenwinkel  

 ir. E. (Evert) de Iongh 

 mr. P. K. (Peter) Neukirchen, secretaris  

 drs. G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen 

 mr. J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter 

 mr. drs. J.H. (Han) Timmer 

 mw. ing. A.W. (Annemiek) Tromp, plv. voorzitter  

 mr. M.R.M.M. (Marc) Scheidius 

 mw. drs. G.C. (Coralie) Stoop 

 G.K. (Gert) Vos, afgevaardigde naar het Bestuur  

 J.J.E. (Joost) Ankone MA MSc. 
 
De Commissie kwam elf keer in vergadering bijeen, waarvan tien keer in Delft, Hooikade 13 bij het 
architectenbureau PKW en één keer in Den Haag bij de Hoge Raad van Adel. Gemiddeld waren negen 
leden aanwezig en duurden de vergaderingen twee uur. Voorts werd in april nog een zgn. duindag 
gehouden over het erfgoedbeleid van de provincie, de problematiek rond leegstaande kerken en het 
beleidsplan en een al dan niet wenselijke uitbreiding van de doelstelling van Heemschut.  
 
Zoals ieder jaar passeerden veel onderwerpen de revue. Standaard werden nieuwe ontwikkelingen op 
rijks- en provinciaal niveau besproken, waaronder de (ontwerp)erfgoedwet en (ontwerp)omgevingswet  
met bijbehorende ontwerp AMvB’s en het nieuwe collegeprogramma van de provincie. Ook de agenda’s 
van en terugmeldingen uit het Bestuur van Heemschut kwamen standaard aan bod.  
 
Veel tijd werd besteed aan ontwikkelingen op gemeentelijk niveau, in het bijzonder waar sprake was 
van nieuw erfgoedbeleid of bestemmingsplannen waarbij erfgoed in het geding is. Zie voor een nader 
overzicht de bijlage. In het oog springende zaken waren het plan voor een nieuw collectiegebouw naast 
Museum Boijmans Van Beuningen en het meanderende erfgoedbeleid van Wassenaar. Er zijn in totaal 
vijftien zienswijzen en één beroepschrift verzonden. Helaas moet geconstateerd worden dat de 
zienswijzen op ontwerpbestemmingsplannen niet tot het door de Commissie gewenste resultaat 
hebben geleid. Meer succes was er te behalen bij de zienswijzen die werden uitgebracht in het kader 
van nieuw erfgoedbeleid.  
 
Als positief punt kan ook genoemd worden de deelname van de Commissie (samen met het Historisch 
Genootschap Roterodamum en het Cuypersgenootschap) aan het selectieproject van nieuwe 
gemeentelijke monumenten in Rotterdam. In 2015 werden uit een lijst van ca. 180 voorgeselecteerde 
panden door de erfgoedpartijen gezamenlijk 20 panden gekozen die in procedure zijn gegaan om 
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aangewezen te worden als gemeentelijk monument. Bedoeling is om ook in de komende jaren telkens 
20 panden te kiezen. 
  
In de Commissie kwam voorts een veelheid van meldingen over objecten aan bod. Zowel meldingen die 
via het centrale meldpunt in Amsterdam waren binnengekomen alsook meldingen die via het eigen e-
mailadres werden ontvangen. Zoals uit het tweede deel van de bijlage blijkt, zijn meer dan 50 meldingen 
besproken en van een reactie voorzien. Altijd aan de melder en veelal ook aan de desbetreffende 
gemeente. Het resultaat is wisselend. Soms bleek de Commissie gelet op de statutaire doelstelling van 
Heemschut niet tot actie bevoegd. Of was actie toch niet (meer) nodig. In een beperkt aantal gevallen 
leidde het optreden van de Commissie tot actie van de desbetreffende gemeente. Een veel voorkomend 
probleem blijft het achterstallig onderhoud en de geringe bereidheid van gemeenten om handhavend 
op te treden (minimaal wind- en waterdicht maken). De Commissie heeft – overigens samen met het 
Cuypersgenootschap - weten te bereiken dat de uit 1939 daterende uitbreiding van de voormalige 
ambachtsschool aan de Haagweg in Leiden als gemeentelijke monument is aangewezen, zoals dat al 
eerder met het gebouw zelf gebeurd was.    
 
De Commissie streeft naar een proactieve aanpak. Uit de bijlage blijkt dat zij niet in alle gemeenten 
actief is geweest. Dat is een bijna onmogelijke taak. De provincie Zuid-Holland telt 60 gemeenten, de 
beschikbare tijd van de Commissieleden is beperkt en de afstanden zijn vaak groot. De Commissie is 
vaak afhankelijk van signalen van ambtenaren monumentenzorg en historische verenigingen.     
 
De Commissieleden zijn meestal ter plaatse gaan kijken, hebben het nodige overleg gevoerd met 
eigenaren en gemeenten en hebben ook ingesproken in raads(commissie)vergaderingen waarbij het 
erfgoedbeleid en nieuwe bestemmingsplannen aan de orde waren.  
 
De Commissie heeft op 10 oktober een excursie voor ca. 40 deelnemers georganiseerd naar Schiedam 
waar in het kader van herbestemming het Stedelijk Museum, de Korenbeurs en de Havenkerk werden 
bezocht. 
 
26 februari 2016 
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           bijlage 
 
Erfgoedbeleid algemeen 
 
Alphen aan den Rijn: uitspraak rechtbank zaak Boskoop, zienswijze ontwerpbestemmingsplan Pastorie 
Koudekerk aan den Rijn, zienswijze startnotitie monumentenbeleid, inbreng bij de voorbereiding 
(beginspraak) erfgoedbeleid 
Den Haag: aandacht voor toekomst leegstaande kerken 
Krimpenerwaard: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buiten de Veerpoort Schoonhoven, inbreng bij 
de voorbereiding van nieuw erfgoedbeleid 
Leiden: aandacht voor achterstallig onderhoud monumenten Leiden, zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Rijnsburgerblok 1 en molenbiotoop molen De Valk  
Leiderdorp: actualisering welstandsbeleid, zienswijze ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie 
Lisse: aandacht voor bezuinigingen monumentenbeleid  
Rotterdam: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Collectiegebouw; beroepschrift n.a.v. vastgesteld 
bestemmingsplan Collectiegebouw (Heemschut is in beroep gegaan bij de Raad van State), aandacht 
voor bochtafsnijding Schie, deelname aan meerjarig project (samen met Cuypersgenootschap en 
Historisch Genootschap Roterodamum) tot uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten  
Teylingen: zienswijze aanwijzen/intrekken gemeentelijke monumenten, zienswijze 
ontwerpstructuurvisie Teylingen 2030, zienswijze ontwerpbestemmingsplan achter Herenweg 84 
Voorschoten: zienswijze concept erfgoedverordening  
Waddinxveen: zienswijze (inspraakversie) erfgoedverordening,    
Wassenaar: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2015, zienswijze versobering 
erfgoedbeleid en startnotitie facetbestemmingsplan, zienswijze ontwerp erfgoedverordening 
Zuidplas: aandacht voor monumentenbeleid 
Zwijndrecht: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Watertoren 
 
 
Meldingen over objecten 
 
Alphen aan den Rijn: vervanging dakpannen Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn 
Binnenmaas: sloop van het gemaal ’t Hooft van Benthuizen 
Bodegraven-Reeuwijk: intrekking monumentenstatus boerderij Oukoopsedijk 10 Reeuwijk 
Capelle aan den IJssel: sloop Hoeve Verkade ’s-Gravenweg 141 
Delft: aantasting rijksmonument Nieuwe Kerk  
Den Haag: verval/herbestemming buitenplaats Ockenburgh, sloop school Crispijnstraat, verval 
Surinamestraat 20 (Louis Couperushuis, voorm. ambassade van Egypte), herbestemming Prinses 
Julianakazerne, plan Internationaal Park  
Dordrecht: toekomst scholen Douwe Aukesstraat, sloop panden achter Doelesteijn, aantasting 
rijksmonument en stadsgezicht door terrasboot in Voorstraatshaven 
Giessenlanden: verval kasteel Schelluinderberg 
Goeree-Overflakkee: verval hoeve Stad aan het Haringvliet, herbouw juunrenne Ouddorp   
Gouda, herbestemming ambachtsschool 
Hillegom, sloop/herbestemming St. Jozefkerk  
Katwijk: toekomst Villa Allegonda 
Leiden: bescherming voormalige Ambachtsschool Haagweg, verbouw/nieuwbouw Museum De 
Lakenhal, achterstallig onderhoud Oude Varkenmarkt 13-15, nieuwbouw bij meelfabriek, sloop 
prakticijnshuisje Aalmarktproject, terrasplateau Oude Rijn 
Leiderdorp: mogelijke sloop Van der Valk Boumanweg 236 
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Leidschendam-Voorburg: verval rijksmonument tuinkoepel Oosteinde Voorburg, verplaatsing 
betoncentrale Nieuwe Havenstraat Voorburg 
Midden-Delfland: verval rijksmonument schuur Rijkstraatweg 18 Schipluiden 
Rijswijk: toekomst stadhuis  
Rotterdam: snuifproductie als immaterieel erfgoed, sloopaanvraag gem. monument  
’s-Gravenweg 421, schilderen voorgevel gem. archief Rotterdam, schilderen bronzen sierrand boven 
ingang kerk Statensingel/Schepenstraat, ruiming 750 beelden in de buitenruimte, verval squashbanen 
bij Oostelijk Zwembad, verplaatsing Coolsingelziekenhuispoortje, verval gem. monument ’s-Gravenweg 
262, sloop/nieuwbouw Wolfert Daltonschool (vm. Calandlyceum) 
Schiedam: sloop school Singel 5, verval mouterij Noordvest 61-63 
Teylingen: intrekking monumentenstatus Villa West End 
Voorschoten: herbestemming de Grenshoeve Veurseweg 350 
Vlaardingen: verval sportpark De Vijf Sluizen 
Waddinxveen: sloop postkantoor Kerkweg Oost, verzoek aanwijzing Regthuys tot gemeentelijk 
monument 
Wassenaar: verval Villa Ivecke 
Westland: aanbouw watertoren Naaldwijk, restauratie oude raadhuis Naaldwijk, verval/sloop 
historische fruitmuren Monster en Poeldijk 
Zuidplas: verval rijksmonument boerderij 1e Tochtweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel 
Zwijndrecht: herontwikkeling watertoren en omgeving 
 


