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Boskoop frustreert monumentenaanvraag Heemschut  

 - unieke actie als uiting van vertraging -  
 

Boskoop - Erfgoedvereniging Heemschut maakt bezwaar tegen een nota van de gemeente Boskoop 

van meer dan 9 duizend euro voor het voordragen van 19 monumentale panden in de gemeente. 

Volgens Heemschut frustreert het college daarmee de monumenten aanvraag. 

 

Heemschut ziet de gepeperde nota ook als een vertragingsactie, temeer omdat als eerste reactie op de 

voordracht, Heemschut moest aantonen belanghebbende te zijn. Nu daaraan is voldaan, wordt met 

verwijzing naar de legesverordening totaal € 9.551,30 in rekening gebracht. Dat heeft de vereniging 

onaangenaam verrast. Heemschut dat vorig jaar haar honderdjarig bestaan vierde,  heeft zoiets nooit 

eerder meegemaakt. 

In de Monumentenverordening van Boskoop, noch in de toelichting daarbij staat dat er op 

voordrachten leges worden geheven, als voorbereiding op de procedure. Ook als de leges zouden 

worden betaald is het nog niet eens zeker de panden uiteindelijk als gemeentelijk monument worden 

aangewezen. 

Ook wijst Heemschut er in de brief op, dat de gemeente ten behoeve van monumentenzorg een 

bedrag van ruim 17.000 euro in de begroting heeft staan en ook nog een reserve daarvoor heeft. 

Heemschut heeft het idee te moeten betalen voor een kwestie die allang door Boskoop zelf 

afgehandeld had moeten worden.   

Eerder heeft de erfgoedvereniging bij het college aangedrongen het monumentenbeleid ter hand te 

nemen en niet te wachten tot na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014. Er is tot dat 

moment immers nog ruim anderhalf jaar te gaan. Die tijd moet benut worden om een aantal 

gebouwen in Boskoop als gemeentelijk monument aan te wijzen. 

Boskoop heeft op haar grondgebied, zo heeft eerder ook de historische vereniging van het 

tuindersdorp al aangegeven veel objecten heeft die het waard zijn om als monument beschermd te 

worden. Sinds het van kracht worden van de monumentenverordening in april 2009 zijn door de 

gemeente pas twee gebouwen als gemeentelijk monument zijn aangewezen. Dat hadden er veel meer 

kunnen zijn, als de gemeente haar eigen nog steeds geldende Plan van Aanpak had uitgevoerd.   

 

In de kritiek heeft  Heemschut al eerder Rijnwoude, partner in de beoogde gemeentelijke herindeling, 

als voorbeeld gesteld. Die gemeente heeft onlangs besloten van 60 objecten aan de gemeentelijke 

monumentenlijst toe te voegen. 
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