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Bijlage: 1 

Geachte heer/mevrouw, 

Per brief van 2 mei 2014 heeft de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Commissie Amsterdam, aangegeven 

graag als belanghebbende te worden toegevoegd aan de beroepsprocedure met zaaknummer AMS 14 / 1830 

BESLU. Het betreft het beroep van KAV Autoverhuur B.V. tegen het besluit van 18 februari 2014 van het 

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Per brief van 23 mei heeft u ons de gedingstukken 

gezonden en ons verzocht om binnen vier weken op alle stukken te reageren. Dit doen wij d.m.v. deze brief. 

De Erfgoedvereniging Heemschut heeft in 2011 het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West verzocht om het KAV-

gebouw te beschermen als gemeentelijk monument. De directe aanleiding voor ons verzoek was de onzekere 

toekomst van dit gebouw. Volgens onze organisatie komt het gebouw vanwege onder andere de 

cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en architectonische waarde in aanmerking voor een 

monumentenstatus. De monumentale waarde van het gebouw was al langer bekend door de rapportage van 

Urban Fabric over monumentwaardige objecten in Amsterdam-Slotervaart. Naar aanleiding van ons verzoek 

hebben Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) 

advies uitgebracht. Zowel BMA als CWM zijn positief over de monumentale waarden van het KAV-gebouw en 

hebben het stadsdeel daarom ook geadviseerd om tot aanwijzing over te gaan. Het Dagelijks Bestuur van Nieuw-

West heeft dit advies overgenomen en het KAV-gebouw aangewezen tot gemeentelijk monument.  

De KAV herhaalt in de huidige procedure de eerdere punten uit de bezwaarprocedure. Ook wordt een aantal 

zaken nog benadrukt in de aanvullende gronden van beroep van april 2014. Graag willen wij op een aantal 

punten reageren.  

De eigenaar van het gebouw stelt bijvoorbeeld dat de adviseur van BMA niet onpartijdig is. De adviseur, de heer 

Van Rossem, heeft in het verleden een artikel geschreven over het werk van de Bond Heemschut en zich in 

lovende woorden over onze vereniging uitgelaten. Daardoor is volgens de bezwaarmaker de neutraliteit van de 

adviseur twijfelachtig.  Zoals het stadsdeel in haar verweer al schrijft is er geen reden tot twijfel aan de 

objectiviteit van het advies van BMA, waar de heer van Rossem in dienst is. Bovendien is het advies van BMA 

bevestigd door de onafhankelijke Commissie voor Welstand en Monumenten. Belangrijk is ook dat de 

monumentwaardigheid van het object al eerder is geconstateerd door Urban Fabric. Naar aanleiding van de 



rapportage van Urban Fabric heeft de Commissie voor Welstand en Monumenten in 2008 ook positief 

geadviseerd over aanwijzing tot monument. Dit alles bevestigt dat de monumentwaardigheid van de KAV-

garage breed gedragen wordt. Tot slot willen wij wijzen op het feit dat de heer Van Rossem als medewerker van 

BMA in een recent verleden ook negatief heeft geadviseerd over monumentenaanvragen van de Bond 

Heemschut. Ieder verzoek wordt zeer zorgvuldig bekeken. Wij wijzen bijvoorbeeld op de afwijzing van ons 

verzoek om de spoorburg 50 S over de Nieuwe Vaart te Amsterdam (bijgevoegd) te beschermen. Dit negatieve 

advies bevestigt voor ons dhr. Van Rossem iedere keer zorgvuldig en objectief adviseert.   

De bezwarencommissie van Nieuw-West spreekt in haar advies op bezwaar op pagina 9 uit dat het advies van de 

heer Van Rossem van BMA niet of niet zonder meer  aan het besluit ten grondslag gelegd kan worden. Zoals 

reeds betoogd hebben wij geen enkele reden om aan te nemen dat het advies van BMA niet op objectieve wijze 

tot stand is gekomen. Mocht er toch ook bij de rechtbank twijfel bestaan over de objectiviteit van het advies, dan 

adviseren wij u om een andere gemeentelijke monumentendienst om een second opinion te vragen. Dat is vaker 

gedaan in dit soort zaken. Een (architectuurhistorisch geschoolde) medewerker van een afdeling 

monumentenzorg van een andere gemeente moet kunnen aangeven of het advies van BMA correct is of niet. 

De eigenaar heeft ook inhoudelijk bezwaar tegen het advies van BMA. Men trekt een aantal argumenten voor 

aanwijzing in twijfel. Wanneer de bezwaarmakende partij het niet eens is met de advisering door BMA (en de 

CWM en de rapportage van Urban Fabric), dan dient zij dit met een deskundige en onafhankelijke 

architectuurhistorische rapportage te onderbouwen. Dat is niet gedaan. De bij de stukken gevoegde brief van dhr. 

Egbert Hoogenberk kan niet als een dergelijk rapport gelden. Dhr. Hoogenberk staat goed aangeschreven als 

restauratiearchitect, maar heeft geen specifieke deskundigheid op het gebied van het moderne, naoorlogse 

erfgoed. Architectuurhistorische studies op dit gebied van hem zijn niet bekend. Ook wijzen wij graag op het feit 

dat ook dhr. Hoogenberk de activiteiten van verenigingen als Heemschut al jaren een warm hart toedraagt. Zo 

heeft dhr. Hoogenberk in het verleden voor het blad Heemschut geschreven en is hij al jaren een groot 

pleitbezorger van het behoud van historische bebouwing. Het bezwaar dat volgens de eigenaar aan de advisering 

van de heer Van Rossem kleeft zit dus ook aan de advisering door Egbert Hoogenberk. 

Onder 4.10 wordt onder andere gesteld dat het KAV-gebouw achterstallig onderhoud kent. Van een gaaf 

behouden gebouw is volgens de opsteller van het bezwaarschrift dan ook geen sprake. Dit is een onjuiste 

benadering. De gaafheid gaat puur over het behoud van het oorspronkelijke karakter. Achterstallig onderhoud of 

een slechte bouwkundige conditie worden in deze niet meegewogen. Zoals BMA per brief van 16 december 

2013 nogmaals heeft bevestigd is het karakter van het gebouw, hoewel een aantal zaken in de loop der tijd is 

gewijzigd, vrij gaaf behouden. De hoofdvorm, de verschijningsvorm en de meest kenmerkende detaillering is 

gaaf behouden.  

Volgens de eigenaar zullen partijen minder betalen voor het als monument beschermde object, als ze door de 

aanwijzing hun belangstelling voor aankoop van het gebouw al niet verloren hebben. Ook betoogt de eigenaar 

dat de extra vergunningen die in de toekomst nodig zijn om een monument te renoveren in extra kosten 

resulteren. Deze kosten worden niet gecompenseerd door subsidies, zo heeft het stadsdeel kenbaar gemaakt.  

Financiële argumenten kunnen geen rol spelen in de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument en zijn 

dus ook geen reden om het besluit van het Dagelijks Bestuur alsnog te vernietigen. Deze belangen komen pas 

aan de orde bij de belangenafweging in het kader van een vergunningprocedure conform de erfgoedverordening. 

Dit blijkt ook uit de vaste jurisprudentie van de Raad van State. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar de uitspraken 

van de Raad van State van 22 april 2009 (LJN: BI1843), 12 maart 2008 (LJN: BC6391) en 18 augustus 2004 

(LJN: AQ7005). Verder constateren wij ook dat de stelling dat de monumentenstatus de verkoop lastig maakt 

niet is onderbouwd. Deskundige rapportages die dit hard maken ontbreken. Dat het stadsdeel op dit moment 

geen subsidies kent voor restauratie van het KAV-gebouw is jammer, maar geconstateerd moet worden dat de 

eigenaar voor monumentensubsidies niet afhankelijk is van het stadsdeel. Zo kennen de provincie, de gemeente 

Amsterdam en het Rijk subsidies voor de herbestemming van cultureel erfgoed. Deze regelingen zijn ook van 

toepassing voor gemeentelijke monumenten. Ook kent het Rijk een subsidie voor het wind- en waterdicht 

houden van monumentale panden in afwachting van een herontwikkeling en verstrekt het Nationaal 

Restauratiefonds laagrentende leningen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. Zo zijn er diverse 



mogelijkheden voor de eigenaar om ondersteuning te krijgen bij de instandhouding en eventuele herontwikkeling 

van het KAV-gebouw.  

Belangrijk ook is om te constateren dat de aanwijzing tot monument niet betekent dat in de toekomst grote 

veranderingen of zelfs (een goed gemotiveerde) sloop onmogelijk zijn. Het stadsdeel dient een 

vergunningaanvraag voor verandering, verstoring of sloop van een monument in behandeling te nemen. Goed 

gemotiveerd is zelfs de (gedeeltelijke) sloop van een monument mogelijk. De Raad van State heeft dit in 

soortgelijke gevallen bevestigd in haar uitspraken van 19 juli 2006 (LJN: AY4231) en 18 augustus 2004 (LJN: 

AQ7005).  Een bescherming als monument hoeft een (ingrijpende) herontwikkeling of renovatie van het KAV-

gebouw niet in de weg te staan. Vele duizenden monumenten in Nederland zijn inmiddels herontwikkeld op een 

zodanige wijze dat grootschalige moderniseringen zijn doorgevoerd, maar tegelijkertijd het monumentale 

karakter van het gebouw behouden bleef. Bescherming van het KAV-gebouw hoeft niet te betekenen dat het 

gebouw voorgoed op slot gaat en een winstgevende exploitatie/herontwikkeling onmogelijk worden. 

Dat ook het KAV-gebouw met een monumentenstatus ontwikkelingsmogelijkheden kent blijkt uit het feit dat er 

inmiddels een verzoek in behandeling is om in het gebouw een sportschool te realiseren. Deze 

vergunningaanvraag is op 19 maart 2014 gepubliceerd (OLO 1214621).  Op 2 april heeft de Commissie voor 

Welstand en Monumenten een positief advies uitgebracht over dit plan. Er zijn dus wel degelijk partijen die, met 

een monumentenstatus, mogelijkheden zien voor hergebruik van het gebouw. Onduidelijk is waarom de 

bezwaarmaker geen melding maakt van deze belangrijke nieuwe ontwikkeling. 

Samengevat zijn wij van mening dat de bezwaren van de eigenaar geen stand houden. Het KAV-gebouw is op 

juiste inhoudelijke gronden aangewezen tot monument. De procedure tot aanwijzing is ook op een correcte en 

zorgvuldige wijze doorlopen. Financiële argumenten kunnen geen rol spelen in de aanwijzingsprocedure en ook 

met de monumentenstatus kan het gebouw een nieuwe bestemming krijgen en grondig gerenoveerd worden. Wij 

verzoeken u het aanwijzingsbesluit in stand te laten. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Norman Vervat 

Namens het bestuur van de Erfgoedvereniging Heemschut 

 

 


