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Beknopte samenvatting
Met dit besluit wordt antwoord gegeven op de (vervolg)raadsvragen van het CDA over "Villa
West-End" Hoofdstraat 165 te Sassenheim en het gemeentelijk monumentenbeleid als vervolg
op de eerdere 25 raadsvragen over intrekken van de monumentenstatus van deze villa op 21
april 2015. Over deze 25 eerdere raadsvragen van het CDA heeft u op 23 juni 2015 een besluit
genomen.
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

AANHEF

Volgende adviezen werden ingewonnen:
Team HOV (Gwe)

Volgende bijlagen worden bijgevoegd:
01-10-2015 - Antwoorden op (vervolg) vragen over het monumentenbeleid (CDA)
definitief2

MOTIVERING

Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:
Team HOV (Gwe)

Het advies is gunstig. 
akk.
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Beslist het volgende:

BESLISSING

Besluitpunt 1:
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van het CDA zoals in de bijlage is
weergegeven.

 

Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 13 oktober
2015
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01-10-2015 - Antwoorden op (vervolg) vragen over het monumentenbeleid (CDA) definitief2

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 

aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 

 
Van (naam raads l id )  Sybrinne de Vries en Maarten van Welie (CDA) 

  
Aan  De voorzitter van de raad 
  

  
Onderwerp :  (vervolg) vragen over het monumentenbeleid 

 
  
Inged iend d .d .   12 september 2015 
  
Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing  
Schriftelijk 

  

  
Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsle den 

door  gr i f f ie :  

14 september 2015 

  

  
Inhoud  schr i f te l i jke  vraag 

 

De antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen over het monumentenbeleid 
(23  juni 2015) laten op een aantal onderdelen te wensen over en vragen om 
verduidelijking. Te meer, daar het college tijdens de commissie Ruimte van 1 september 
jl. geen antwoord kon geven op de vraag van het CDA hoe het staat met de herziening 
van het  monumentenbeleid, waarnaar in de beantwoording van de vragen wordt 
verwezen.  Reden waarom wij aan het college de volgende aanvullende schriftelijke 
vragen stellen over het “nieuwe” monumentenbeleid. 

 

1. Als antwoord op vraag 4, waarin we vragen hoe het college de situatie beoordeelt 
waarin de eigenaar van villa West End decennialang elke vorm van regulier 
onderhoud aan het pand achterwege heeft gelaten en daarmee bewust en opzettelijk 
het gemeentelijk monument heeft verwaarloosd, geeft het college aan dat er niet 
gehandhaafd is, omdat de slechte staat van onderhoud pas de laatste jaren 
zichtbaar slechter zou zijn geworden en omdat er zicht zou zijn op nieuw beleid.  

 
a. In welk jaar is aan de bewoning van villa West End daadwerkelijk een einde 

gekomen?  
b. Op welke momenten heeft in de jaren daarop volgend aan de buitenzijde van 

het pand (groot) onderhoud plaats gevonden en in welk jaar was de laatste 
keer? 

c. In welk jaar precies is voor het college zichtbaar geworden dat er sprake is van 
een slechter wordende staat van onderhoud van de villa?  

d. Wil het college bij de Stichting Oud Sassenheim navragen op welk moment voor 
die stichting zichtbaar was dat er sprake was van een slechte staat van 
onderhoud van de villa? Zo neen, waarom niet? Spoort dit moment met het 

moment van bewustwording van het college van de slechte staat van 
onderhoud van de villa? Zo neen, welke verklaring heeft het college daarvoor? 

e. Tot welke daadkracht heeft het moment van bewustwording van de slechte 
staat van onderhoud van de villa het college gebracht en welke maatregelen 
zijn vanaf dat moment overwogen? 

f.   In welk jaar precies is voor het college zicht gekomen op de voorbereiding van 
een nieuw monumentenbeleid? 

g. Betekent discussie over en zicht op nieuw beleid voor het college dat vanaf dat 
moment het nog geldende en van kracht zijnde beleid niet gehandhaafd zou 

moeten worden? Op welke momenten kan er in die visie van het college dan 
nog wel sprake zijn van handhavend optreden? 
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h. Betekent dit concreet, omdat het nu van kracht zijnde monumentenbeleid in 
discussie is, er derhalve niet handhavend zal worden opgetreden in 

afwachting van de totstandkoming van een herzien monumentenbeleid? Zo 
nee, waarom niet? 

i. Hoeveel fte en uren heeft het college voor 2016 en de jaren daarna geraamd 

voor controle en handhaving van het monumentenbeleid? 
 

2. “Het college vindt niet dat het nalatig is geweest, omdat de keuze is gemaakt om 
niet handhavend op te treden”  (antwoord op vraag 16).  
 
a. Wat vindt het college van de stelling dat, indien het college wel tijdig 

handhavend was opgetreden de villa West End niet in een zeer slechte staat 

van onderhoud was geraakt en er derhalve geen sprake was geweest van 
hoge herstelkosten? Indien het college deze stelling niet onderschrijft, wil het 
college haar antwoord dan motiveren?  

b. Waarom is het college voor de bepaling van de hoogte van de herstelkosten 
alleen uitgegaan van de cijfers, zoals die zijn aangeleverd door de hierbij 
belanghebbende eigenaar van Villa West End? Waarom is afgezien van een 

onafhankelijke en objectieve second opinion bij de bepaling van de 

herstelkosten? 
c. Is tegenover de herstelkosten ook een degelijk onderzoek gedaan naar 

mogelijke kostendragers? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst en welk 
totaalbedrag aan kostendragers stond tegenover de herstelkosten van circa € 
843.000,-? Zo neen, waarom is dat niet gebeurd en hoe kan ooit een goede 
afweging over de financiële haalbaarheid van herstel worden gemaakt, indien 

de kostendragers niet mede in die afweging worden meegenomen?  
d. Indien de hoogte van het totaalbedrag aan kostendragers hoger is dan de 

herstelkosten en herstel derhalve financieel haalbaar is, welke betekenis 
moet dan worden gehecht aan “hoge herstelkosten” als dragend motief voor 
het college om aan de villa de monumentenstatus te ontnemen? 

 
3. Verheugend om vast te stellen dat het college, in antwoord op vraag 7, het eens 

is met het oordeel van de Erfgoedvereniging Heemschut dat hoge herstelkosten 
geen grond bieden om een pand van de gemeentelijke monumentenlijst te halen. 
Onduidelijk is echter wat het College gaat doen om te voorkomen dat dit nog 
eens gebeurt.  Aangegeven wordt dat  nog  dit jaar aan de gemeenteraad van 

Teylingen een nieuwe erfgoedverordening zal worden voorgesteld.   
 

a. Wanneer precies zal nog dit jaar een voorstel tot herziening van het 
monumentenbeleid en de monumentenverordening aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd? Zal dit op een zodanig tijdstip gebeuren dat het nieuwe 
beleid met ingang van 1 januari 2016 in werking kan treden? Zo neen, 
waarom niet en welk moment van inwerkingtreding heeft het college dan 
voor ogen? 

b. Leidt dit voorstel ertoe dat hoge herstelkosten nooit meer grond kunnen zijn 

om een pand van de gemeentelijke monumentenlijst te halen? Zo neen, wat 
is dan de kern van de herziening van het monumentenbeleid? 

c. Zal het college in het komende voorstel tot herziening van het 
monumentenbeleid ook aangeven hoe het college vorm en inhoud zal geven 
aan een geloofwaardig en robuust controle- en handhavingsbeleid? Zo neen, 
waarom niet? 

 

4. Kan het college garanderen dat er in het vervolg en ook in afwachting van de 
komende herziening van het gemeentelijk monumentenbeleid geen  

monumentale panden meer  van de lijst gehaald zullen worden op grond van 
hoge herstelkosten, veroorzaakt door gebrek aan onderhoud en verwaarlozing? 

 
5. Het college geeft aan dat in de nieuwe verordening naast “andere wijzigingen” 

ook een nieuw artikel zal worden opgenomen, waarin gesteld wordt dat het 
verboden is een gemeentelijk monument door achterstallig onderhoud te laten 
vervallen of te vernielen.  
a. Kan het college bevestigen dat In de geldende monumentenverordening (art 

10, lid b) staat dat het verboden is om een gemeentelijk monument te 
verwaarlozen?   
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b. Wat behelst in dat kader het toevoegen van een nieuw artikel zoals in het 
antwoord op de eerdere vragen aangegeven? Wat is in de kern daaraan 

anders dan het huidige artikel 10, lid b?  
c. Waarop zullen de “andere wijzigingen” van de herziene 

monumentenverordening betrekking hebben? 

 
6. Met betrekking tot Villa West End (antwoord op vraag 22) wordt aangegeven dat 

weliswaar niet meer kan worden gehandhaafd op grond van de 
monumentenverordening, omdat de Villa van de monumentenlijst is afgehaald, 
maar dat dit nog wel kan op grond van de Woningwet vanwege achterstallig 
onderhoud. Het college vindt het echter niet realistisch om direct handhavend op 
te treden, omdat de eigenaar andere plannen heeft met het pand.  

 
a. Welke plannen heeft de eigenaar van de villa en is villa West End daarin 

geïntegreerd? Indien de villa geen onderdeel uitmaakt van deze plannen, is 
het college dan bereid de integratie daarvan met het oog op de cultuur-
historische waarden van de villa binnen de plannen alsnog te 
bewerkstelligen? Zo neen, waarom niet? 

b. Is de eigenaar van de villa al ingegaan op de uitnodiging van het college om 

hierover een gesprek te voeren met de gemeente en de 
monumentencommissie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo neen, waarom 
heeft het gesprek nog niet plaats gevonden? 

c. Binnen welke termijn vindt het college dat de eigenaar dit gesprek met de 
gemeente en de monumentencommissie moet voeren? 

d. Indien binnen die termijn de eigenaar niet op de uitnodiging tot gesprek is 

ingegaan c.q. daaraan geen gevolg wil geven, zal het college dan op basis 
van de Woningwet handhavend optreden tegen de eigenaar vanwege 
achterstallig onderhoud van villa West End? Zo neen, waarom niet? 

e. Wat is de situatie indien een inwoner of een organisatie die zich het belang 
van goed onderhoud van cultuur-historische panden aantrekt het college 
verzoekt om handhavend op te treden via de Woningwet? Kan handhaving 
door het college dan worden geweigerd? 

 
7.  

a. Zal het college geen sloop- en bouwvergunning afgeven aan de eigenaar van 
Villa West End alvorens de plannen in de commissie Ruimte en de 

gemeenteraad zijn besproken? Zo neen, waarom niet? 
b. Zal het college in de sloop- en/of bouwvergunning een voorwaarde opnemen 

dat met de realisering van de nieuwe plannen binnen een te bepalen korte 
termijn daadwerkelijk moet worden begonnen op straffe van het vervallen 
van de sloop- en/of bouwvergunning? 

c. Zo nee, hoe zal het college dan voorkomen dat zich een gelijke situatie 
voordoet als op Hoofdstraat 205 in Sassenheim, waar een cultuur-historisch 
woonhuis is gesloopt, geen enkele bouwactiviteit wordt ondernomen en de 
gemeenschap in de kern Sassenheim midden in het centrum dagelijks 

geconfronteerd wordt met een “rotte kies”?  
d. Welke actie onderneemt het college binnen welke termijn om aan deze 

ontsierende situatie een einde te maken? 
 

8. Wilt u de leden van de gemeenteraad een afschrift sturen van het antwoord van 
het college op de brief van de Stichting Oud Sassenheim aan het college van 
B&W van 31 mei 2015?  

 
9. Is het college bereid een lid van het bestuur van de Stichting Oud Sassenheim te 

benoemen in de monumentencommissie, zoals in de monumentencommissie van 
de toenmalige gemeente Sassenheim te doen gebruikelijk was? Zo neen, waarom 
niet? 

 

 

 
Datum antwoordbeslu i t  co l lege : 13 oktober 2015 
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Antwoord co l lege :  

 

CDA:  
“De antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen over het monumentenbeleid 
(23  juni 2015) laten op een aantal onderdelen te wensen over en vragen om 
verduidelijking. Te meer, daar het college tijdens de commissie Ruimte van 1 september 
jl. geen antwoord kon geven op de vraag van het CDA hoe het staat met de herziening 

van het  monumentenbeleid, waarnaar in de beantwoording van de vragen wordt 
verwezen.  Reden waarom wij aan het college de volgende aanvullende schriftelijke 
vragen stellen over het “nieuwe” monumentenbeleid.” 
 
 
CDA:  

“Als antwoord op vraag 4 (23 juni 2015), waarin we vragen hoe het college de situatie 
beoordeelt waarin de eigenaar van villa West End decennialang elke vorm van regulier 
onderhoud aan het pand achterwege heeft gelaten en daarmee bewust en opzettelijk het 
gemeentelijk monument heeft verwaarloosd, geeft het college aan dat er niet 
gehandhaafd is, omdat de slechte staat van onderhoud pas de laatste jaren zichtbaar 
slechter zou zijn geworden en omdat er zicht zou zijn op nieuw beleid.”  

 

Vraag 1: In welk jaar is aan de bewoning van villa West End daadwerkelijk een einde 
gekomen?  
Antwoord 1: Op basis van het BRP (Basis Registratie Personen)  is de laatste bewoner 
uitgeschreven op 3 juli 1991. 
 
Vraag 2: Op welke momenten heeft in de jaren daarop volgend aan de buitenzijde van 
het pand (groot) onderhoud plaats gevonden en in welk jaar was de laatste keer? 

Antwoord 2:  
Dit is bij ons niet bekend. Dit komt omdat het geen verplichting is om te melden. Alleen 
het starten van bouwen en sloopwerkzaamheden zijn in het bouwbesluit 2012 
opgenomen als meldingsplichtige werkzaamheden. 
 
Vraag 3: In welk jaar precies is voor het college zichtbaar geworden dat er sprake is van 

een slechter wordende staat van onderhoud van de villa?  
Antwoord 3:  
Medio 2012 zijn er medewerkers van bouw en woningtoezicht binnen geweest. Het 
bezoek was gericht op een schoorsteen. Op een stormachtige dag is een kap op de 

schoorsteen, die was doorgeroest, naar beneden gevallen. Er is toen geen onderzoek 
gedaan naar de verdere staat van het pand.  Het probleem is ter plaatse opgelost door 
de eigenaar van het pand en een makelaar. Er is dan ook geen rapportage van het 

bezoek. Het is niet bekend wat er vanaf 2006 tot en met 2012 aan Villa West End is 
gedaan. De staat van onderhoud zoals beschreven door Stichting Oud Sassenheim was 
bij ons niet in beeld. Reden om toen niet te handhaven is omdat er zicht op verandering 
was vanwege nieuw beleid wat in voorbereiding was. Daarnaast is de eigenaar zelf ook 
lang bezig geweest om het toenmalig monument van de monumentenlijst te halen.  
 
Vraag 4: Wil het college bij de Stichting Oud Sassenheim navragen op welk moment 

voor die stichting zichtbaar was dat er sprake was van een slechte staat van onderhoud 
van de villa? Zo neen, waarom niet?  
Antwoord 4:  
Op donderdag 24 september 2015 is er contact geweest met Stichting Oud Sassenheim. 
Volgens hen was er ongeveer midden jaren negentig sprake van een slechte staat van 
onderhoud. We hebben stukken ontvangen van de Stichting Oud Sassenheim waarin 

gesproken wordt over de slechte staat van onderhoud. (zie bijlage) Waarom deze 

stukken toen geen aanleiding hebben gegeven om eventueel te gaan handhaven hebben 
wij niet kunnen achterhalen.  
 
Vraag 5: Spoort dit moment met het moment van bewustwording van het college van de 
slechte staat van onderhoud van de villa? Zo neen, welke verklaring heeft het college 
daarvoor? 

Antwoord 5:  
Het moment van bewustwording van het college en de Stichting Oud Sassenheim lopen 
niet parallel. Uit ons archief was dat niet bekend. Wel hebben we stukken ontvangen van 
de Stichting Oud Sassenheim waarin de staat van onderhoud van Villa West End bekend 
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was. Echter is niet te achterhalen wat voor verdere acties hiertegen genomen zijn. Op dit 
moment zijn er geen medewerkers meer aanwezig die toen werkzaam waren voor de 

gemeente. In het toen geldende handhavingsbeleid is het specifiek handhaven van 
monumenten niet opgenomen. In het jaar 2012 zijn er medewerkers van bouw en 
woningtoezicht binnen geweest. Het bezoek was louter gericht op een schoorsteen. Er is 

toen geen onderzoek gedaan naar de verdere staat van het pand. In het verleden hadden 
we een monumentenwacht en waren er subsidies voor onderhoudswerkzaamheden aan 
monumenten. In 2010 is er besloten om hierop te bezuinigen met het gevolg dat deze 
regelingen zijn stopgezet. Het coalitieprogramma van 2010 was gericht op een 
versobering van het monumentenbeleid. Eind 2012 begin 2013 is daar deels op terug 
gekomen. 
 

Vraag 6: Tot welke daadkracht heeft het moment van bewustwording van de slechte 
staat van onderhoud van de villa het college gebracht en welke maatregelen zijn vanaf 
dat moment overwogen? 
Antwoord 6: Zie antwoord op vraag 5.  
 
Vraag 7: In welk jaar precies is voor het college zicht gekomen op de voorbereiding van 

een nieuw monumentenbeleid? 

Antwoord 7: Landelijk is al enige jaren een ontwikkeling richting een integratie van de 
archeologische- en gebouwde monumentenzorg gaande, steeds vaker wordt gesproken 
over Erfgoedbeleid. Deze ontwikkeling zal de komende jaren definitief beslag krijgen in 
de nieuwe Erfgoedwet. 
Teylingen gaat haar archeologiebeleid actualiseren. Zij doet dit samen met de gemeenten 
Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.  

Deze actualisatie is voor Teylingen in 2015 aanleiding om een Erfgoedverordening te 
maken. Daarin is de huidige monumentenverordening Teylingen geïntegreerd met 
archeologie. Het is de bedoeling dat de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek dit 
ook doen en dezelfde tekst als uitgangspunt hanteren. Door dit gezamenlijk aan te 
pakken komen we tot een breed gedragen en eenduidig aanpak voor erfgoed in de Duin- 
en Bollenstreek. 
 

Vraag 8: Betekent discussie over en zicht op nieuw beleid voor het college dat vanaf dat 
moment het nog geldende en van kracht zijnde beleid niet gehandhaafd zou moeten 
worden?  
Antwoord 8:  

De verordening is nog steeds van kracht. Echter het monument is geen monument meer. 
Het college heeft een nieuwe monumentenverordening in voorbereiding, welke eind 2015 

ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. De besluitvorming rondom villa West End 
is afgerond. Handhaving van het pand kan alleen nog via de Woningwet, op grond van 
artikel 1b. Verder zie antwoord op vraag 27.  
 
Vraag 9: Op welke momenten kan er in die visie van het college dan nog wel sprake zijn 
van handhavend optreden? 
Antwoord 9: Zie antwoord op vraag 8. 

 
Vraag 10: Betekent dit concreet, omdat het nu van kracht zijnde monumentenbeleid in 
discussie is, er derhalve niet handhavend zal worden opgetreden in afwachting van de 
totstandkoming van een herzien monumentenbeleid? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 10:  
Het nu van kracht zijnde monumentenbeleid is niet van toepassing op Villa West End 
omdat het pand geen monument meer is. Verder zie antwoorden op vragen 8 en 27. 

 
Vraag 11: Hoeveel fte en uren heeft het college voor 2016 en de jaren daarna geraamd 

voor controle en handhaving van het monumentenbeleid? 
Antwoord 11:  
In het Handhaving Uitvoeringsprogramma 2016 (HUP 2016) zullen we middels een 
aparte passage inhoud geven aan het handhaven op monumenten. Om dit te bepalen 

zullen we op basis van de huidige verordening alle monumenten inventariseren en naar 
aanleiding van deze inventarisatie de benodigde uren ramen. Op basis van de huidige 
aanwezige monumenten welke er 187 (inclusief 122 Rijksmonumenten) zijn schatten wij 
180 uur nodig te hebben voor toezicht en mogelijk handhaven.   
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CDA:  
“Het college vindt niet dat het nalatig is geweest, omdat de keuze is gemaakt om niet 
handhavend op te treden”  (antwoord op vraag 16, 23 juni 2015).  

 
Vraag 12: Wat vindt het college van de stelling dat, indien het college wel tijdig 
handhavend was opgetreden de villa West End niet in een zeer slechte staat van 
onderhoud was geraakt en er derhalve geen sprake was geweest van hoge 
herstelkosten? Indien het college deze stelling niet onderschrijft, wil het college haar 
antwoord dan motiveren?  
Antwoord 12:  

Voor ons is niet duidelijk geworden of het pand wel of niet zodanig in beeld is geweest. 
Tot 2012 is voor ons in het archief niet na te gaan wat de overwegingen zijn geweest om 
wel of geen actie te ondernemen. Vanaf 2012 is dit wel het geval.  

 
Vraag 13: Waarom is het college voor de bepaling van de hoogte van de herstelkosten 
alleen uitgegaan van de cijfers, zoals die zijn aangeleverd door de hierbij 

belanghebbende eigenaar van Villa West End?  

Antwoord 13: Zoals ook in het collegebesluit van 21 april 2015 is aangegeven, heeft de 
gemeente aan de hand van foto's in grote lijnen bekeken of deze kostenraming reëel 
is. Dit is gedaan door de afdeling Gemeentewerken (onderhoud gebouwen). Tijdens het 
bezoek ter plaatse op 1 oktober 2014 is geconstateerd, dat het pand in zeer slechte staat 
van onderhoud verkeert. De conclusie is, dat er behoorlijk hoge kosten gemaakt moeten 
worden om het pand bewoonbaar te maken en de aangeleverde raming van de 

herstelkosten daarom globaal reëel is. 
Om die reden was er voor de gemeente geen aanleiding om extra onderzoekskosten te 
maken voor het laten opstellen van een nieuwe kostenraming, waarbij van te voren al 
vaststaat, dat de herstelkosten zeer hoog zouden zijn.  
 
Vraag 14: Waarom is afgezien van een onafhankelijke en objectieve second opinion bij 
de bepaling van de herstelkosten? 

Antwoord 14: Zie antwoord opvraag 13. 
 

Vraag 15: Is tegenover de herstelkosten ook een degelijk onderzoek gedaan naar 
mogelijke kostendragers? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst en welk totaalbedrag aan 

kostendragers stond tegenover de herstelkosten van circa € 843.000,-? Zo neen, waarom 
is dat niet gebeurd en hoe kan ooit een goede afweging over de financiële haalbaarheid 

van herstel worden gemaakt, indien de kostendragers niet mede in die afweging worden 
meegenomen?  
Antwoord vraag 15: In het verweerschrift (en tijdens de zitting van de commissie 
Bezwaarschriften Klachten) heeft de gemeente als kostendragers voor het achterstallig 
onderhoud naar voren gebracht, dat er krachtens het bestemmingsplan  
bouwplanmogelijkheden zijn op het betreffende perceel. Er kunnen naast het huidige 
gemeentelijk monument en de achterliggende vrijstaande woning van de eigenaar tevens 

twee vrijstaande woningen op het achterste deel van het perceel worden gebouwd 
(georiënteerd naar Wilhelminalaan). Dit gegeven zou mogelijk ruimte kunnen bieden 
voor eventueel noodzakelijke financiële ondersteuning voor de instandhouding van het 
monument. Daarnaast zou door behoud en verbetering van het monument ook potentiele 
meerwaarde bij genoemde planontwikkeling ontstaan. 
De commissie Bezwaarschriften en Klachten heeft hierop in haar advies aangegeven,  dat 
de ontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse en de mogelijkheid een deel van de 

onderhoudskosten van het monument te financieren uit de totale planontwikkeling 
géén aspecten zijn die in het kader van een evenwichtige belangenafweging betrokken 

mogen worden.  
 
Vraag 16: Indien de hoogte van het totaalbedrag aan kostendragers hoger is dan de 
herstelkosten en herstel derhalve financieel haalbaar is, welke betekenis moet dan 

worden gehecht aan “hoge herstelkosten” als dragend motief voor het college om aan de 
villa de monumentenstatus te ontnemen? 
Antwoord vraag 16: Zie antwoord op vraag 15. 
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CDA:  

“Verheugend om vast te stellen dat het college, in antwoord op vraag 7 (23 juni 2015), 
het eens is met het oordeel van de Erfgoedvereniging Heemschut dat hoge herstelkosten 
geen grond bieden om een pand van de gemeentelijke monumentenlijst te halen. 

Onduidelijk is echter wat het College gaat doen om te voorkomen dat dit nog eens 
gebeurt.  Aangegeven wordt dat  nog  dit jaar aan de gemeenteraad van Teylingen een 
nieuwe erfgoedverordening zal worden voorgesteld.”   

 
Vraag 17: Wanneer precies zal nog dit jaar een voorstel tot herziening van het 
monumentenbeleid en de monumentenverordening aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd? Zal dit op een zodanig tijdstip gebeuren dat het nieuwe beleid met ingang 

van 1 januari 2016 in werking kan treden? Zo neen, waarom niet en welk moment van 
inwerkingtreding heeft het college dan voor ogen? 
Antwoord 17: De nieuwe erfgoedverordening zal niet op 1 januari 2016 in werking 
treden. De erfgoedverordening wordt op dit moment ambtelijk voorbereid. Volgens de 
laatste planning zal het college dit jaar het besluit nemen om de nieuwe 
Erfgoedverordening op grond van de Inspraakverordening Teylingen voor een periode 

van zes weken ter inzage te leggen. Gedurende deze periode kunnen door  

belanghebbenden inspraakreacties worden ingediend. Na inhoudelijke behandeling van 
de inkomen inspraakreacties zal de erfgoedverordening medio 2016 voor besluitvorming 
aan de raad worden voorgelegd via de commissie Ruimte.  

 
Vraag 18: Leidt dit voorstel ertoe dat hoge herstelkosten nooit meer grond kunnen zijn 
om een pand van de gemeentelijke monumentenlijst te halen? Zo neen, wat is dan de 

kern van de herziening van het monumentenbeleid? 
Antwoord 18: Het college kan hierop nog geen antwoord geven, omdat deze nog 
ambtelijk wordt voorbereid en zij de nieuwe erfgoedverordening om die reden nog niet in 
het college besproken. 
Wij vragen u hiervoor te wachten op het raadsvoorstel over deze erfgoedverordening. In 
dat raadsvoorstel zal u hierover geïnformeerd worden. 
  

Vraag 19: Zal het college in het komende voorstel tot herziening van het 
monumentenbeleid ook aangeven hoe het college vorm en inhoud zal geven aan een 
geloofwaardig en robuust controle- en handhavingsbeleid? Zo neen, waarom niet? 
Antwoord 19: In de nieuwe erfgoedverordening zal net als in de huidige 

monumentenverordening het handhavingsbeleid niet geregeld worden. 
Handhavingsbeleid is geregeld in een separate handhavingsnota. In het huidige beleid is 

geen specifieke keuze gemaakt voor toezicht en handhaving op de monumenten. Het 
hoort meer onder toezicht en surveillance. In het Handhaving Uitvoeringsprogramma 
2016 en verder zullen we middels een aparte passage inhoud geven aan het handhaven 
van- en toezicht houden op monumenten. Vanaf 2017 zal een nieuw handhavingsbeleid 
van kracht gaan waarin we tevens zullen voorstellen om een passage op te nemen over 
het handhaven van- en toezicht houden op monumenten. 

 

Vraag 20: Kan het college garanderen dat er in het vervolg en ook in afwachting van de 
komende herziening van het gemeentelijk monumentenbeleid geen  monumentale 
panden meer  van de lijst gehaald zullen worden op grond van hoge herstelkosten, 
veroorzaakt door gebrek aan onderhoud en verwaarlozing? 
Antwoord 20:  
Voorgesteld wordt om apart uren te ramen voor toezicht en mogelijke handhaving. 
Hiermee willen we borgen dat monumenten ook monumenten blijven. Echter de 

uitkomsten van handhavingszaken zijn immers altijd onzeker. Geen geval is gelijk. 
Iedere handhavingszaak wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Verder zie antwoorden 

op vragen 8 en 19. 
Daarnaast speelt op dit moment in een bezwarenprocedure tegen de aanwijzing van een 
gemeentelijk monument in Warmond wel een andere kwestie, waarbij op voorhand geen 
sprake is van een gebrek aan onderhoud en verwaarlozing. De eigenaar is namelijk van 

mening, dat de herstelkosten van de houtenpaal fundering zo danig hoog is, dat er het 
onderdeel kostenaspect een negatieve score moet hebben in plaats van 0. Met een 
negatieve score zou de eerdere aanwijzing als gemeentelijk monument (2014) alsnog 
komen te vervallen. Vanuit de Stichting Dorp Stad en Land wordt bekeken hoe hoog de 
kosten van het technisch funderingsherstel minimaal moeten zijn in relatie tot de 
herbouwkosten van het pand om een negatieve score aan het onderdeel kostenaspect 
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van de waardering van het pand te kunnen toekennen. De hoogte van de herbouwkosten 
en de herstelkosten van de paalfundering zijn op dit moment nog niet bekend. Het 

college zal de raad op een later tijdstip informeren over dit besluit.  
CDA:  
“Het college geeft aan dat in de nieuwe verordening naast “andere wijzigingen” ook een 

nieuw artikel zal worden opgenomen, waarin gesteld wordt dat het verboden is een 
gemeentelijk monument door achterstallig onderhoud te laten vervallen of te vernielen.” 
 
Vraag 21: Kan het college bevestigen dat in de geldende monumentenverordening (art 
10, lid b) staat dat het verboden is om een gemeentelijk monument te verwaarlozen? 
Antwoord 21: Er staat niet letterlijk verwaarlozen. Er kan wat betreft 
monumenten handhavend worden opgetreden bij strijd met de monumentenverordening 

en via de Woningwet (bouwbesluit en welstand). Op dit moment is de Gemeente bezig 
met een nieuwe monumentenverordening waarin expliciet genoemd wordt dat het 
verboden is een gemeentelijk monument  te beschadigen, door achterstallig onderhoud 
te laten vervallen of te vernielen. De besluitvorming van villa West End is echter 
afgerond. Er is geen monumentale status meer en er kan dus ook niet meer in dat kader 
handhavend opgetreden worden. Er kan bijvoorbeeld wel handhavend opgetreden 

worden via de Woningwet vanwege achterstallig onderhoud en/of welstand. Aangezien 

het pand leeg staat is de veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid van de bewoners en/of 
omgeving niet aan de orde. Daarnaast levert het geen gevaar op voor de omgeving. Het 
is dan ook niet realistisch om op dit moment handhavend op te treden via de Woningwet 
anders dan een welstandsexces.  
Tevens heeft de eigenaar andere plannen met het pand. Het college heeft bij brief van 23 
april 2015 de eigenaar (en zijn eventuele adviseur) van harte uitgenodigd om een 

gesprek met de gemeente en de monumentencommissie hierover  aan te gaan. Verder 
zie antwoord op vraag 22. 
  
Vraag 22: Wat behelst in dat kader het toevoegen van een nieuw artikel zoals in het 
antwoord op de eerdere vragen aangegeven? Wat is in de kern daaraan anders dan het 
huidige artikel 10, lid b?  
Antwoord 22: Zoals aangeven in antwoord op vraag 18 is deze nieuwe 

erfgoedverordening in voorbereiding en nog niet besproken in het college.  
In artikel 10 lid 1 van de huidige concept erfgoedverordening wordt expliciet 
‘achterstallig onderhoud’ genoemd en er wordt ook geen verband gelegd met een 
vergunning; er staat namelijk:  

Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te 
beschadigen, door achterstallig onderhoud te laten vervallen of te vernielen. 

 
Vraag 23: Waarop zullen de “andere wijzigingen” van de herziene 
monumentenverordening betrekking hebben? 
Antwoord 23: Wij vragen u hiervoor te wachten op het raadsvoorstel over de nieuwe 
erfgoedverordening (Zie ook antwoord op vraag 18). 
 
CDA:  

“Met betrekking tot Villa West End (antwoord op vraag 22, 23 juni 2015) wordt 
aangegeven dat weliswaar niet meer kan worden gehandhaafd op grond van de 
monumentenverordening, omdat de Villa van de monumentenlijst is afgehaald, maar dat 
dit nog wel kan op grond van de Woningwet vanwege achterstallig onderhoud. Het 
college vindt het echter niet realistisch om direct handhavend op te treden, omdat de 
eigenaar andere plannen heeft met het pand.”  

 

Vraag 24: Welke plannen heeft de eigenaar van de villa en is villa West End daarin 
geïntegreerd?  

Antwoord 24: Deze plannen zijn bij de gemeente nog niet bekend. 
 
Vraag 25: Indien de villa geen onderdeel uitmaakt van deze plannen, is het college dan 
bereid de integratie daarvan met het oog op de cultuur-historische waarden van de villa 

binnen de plannen alsnog te bewerkstelligen? Zo neen, waarom niet? 
Antwoord 25: De gemeente heeft de eigenaar in de brief met beslissing op bezwaar van 
23 april 2015 uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente en de 
monumentencommissie. De gemeente heeft van de eigenaar nog geen reactie hierop 
ontvangen. Aangezien er geen sprake meer is van een gemeentelijk monument kan de 
gemeente een dergelijk gesprek niet afdwingen.  
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Vraag 26: Is de eigenaar van de villa al ingegaan op de uitnodiging van het college om 
hierover een gesprek te voeren met de gemeente en de monumentencommissie? Zo ja, 

wat is hiervan de uitkomst? Zo neen, waarom heeft het gesprek nog niet plaats 
gevonden? 
Antwoord 26: Nee. Het initiatief hiervoor ligt bij de eigenaar.  

 
Vraag 27: Binnen welke termijn vindt het college dat de eigenaar dit gesprek met de 
gemeente en de monumentencommissie moet voeren? 
Antwoord 27:  
Het initiatief voor de ruimtelijke ontwikkeling ligt bij de eigenaar. Echter vanuit 
handhaving gaan wij wel contact opnemen mocht de situatie voortduren. Aangezien het 
pand leeg staat is de veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid van de bewoners en/of 

omgeving niet aan de orde. De eigenaar heeft toegezegd plannen te hebben met het 
pand. Om handhavend op te treden op grond van een welstandsexces zal eerst duidelijk 
moeten zijn of het een welstandsexces is, wat de plannen van de eigenaar zijn en op 
welke termijn deze plannen gerealiseerd worden. Wanneer de eigenaar blijft verzuimen 
wat met het pand te doen kunnen wij mogelijk vanwege een welstandexces handhavend 
optreden. Dit betreft dan puur visuele aspecten. Men moet hierbij denken aan het 

schilderen van een muur of kozijnen. 

 
Vraag 28: Indien binnen die termijn de eigenaar niet op de uitnodiging tot gesprek is 
ingegaan c.q. daaraan geen gevolg wil geven, zal het college dan op basis van de 
Woningwet handhavend optreden tegen de eigenaar vanwege achterstallig onderhoud 
van villa West End? Zo neen, waarom niet? 
Antwoord 28:  

Zie antwoorden op vraag 8 en 27.  
 
Vraag 29: Wat is de situatie indien een inwoner of een organisatie die zich het belang 
van goed onderhoud van cultuur-historische panden aantrekt het college verzoekt om 
handhavend op te treden via de Woningwet? Kan handhaving door het college dan 
worden geweigerd? 
Antwoord 29:  

Ja dit is een mogelijke optie. Wanneer een dergelijk handhavingsverzoek ingediend wordt 
zal het college eerst onderzoeken of de verzoeker belanghebbende is conform de 
Algemene wet bestuursrecht. Is dit het geval dan wordt onderzocht of handhaving van de 
Woningwet opportuun is. Afzien van handhaving mag onder andere wanneer er zicht is 

op legalisatie of wanneer het onevenredigheid zal zijn. Zie ook antwoorden op vragen 8, 
20, 21 en 27. 

 
Vraag 30: Zal het college geen sloop- en bouwvergunning afgeven aan de eigenaar van 
Villa West End alvorens de plannen in de commissie Ruimte en de gemeenteraad zijn 
besproken? Zo neen, waarom niet? 
Antwoord 30: Indien het plan past binnen het geldende bestemmingsplan Sassenheim-
Centrum en overige geldende wetgeving (zoals welstand en Bouwbesluit) zal het college 
de omgevingsvergunning moeten verlenen. De besluitvorming op aanvraag om 

omgevingsvergunning is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en 
wethouders. Dit geldt ook voor de besluitvorming op de sloopmelding. Het plan zal 
daarom niet eerst met commissie Ruimte en gemeenteraad worden besproken. 
 
Vraag 31: Zal het college in de sloop- en/of bouwvergunning een voorwaarde opnemen 
dat met de realisering van de nieuwe plannen binnen een te bepalen korte termijn 
daadwerkelijk moet worden begonnen op straffe van het vervallen van de sloop- en/of 

bouwvergunning?  
Antwoord 31: Nee, want het kunnen intrekken van een omgevingsvergunning is 

wettelijk geregeld in artikel 2.33 lid 2 van de Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht). Het college is slechts bevoegd een omgevingsvergunning voor het 
onderdeel “bouwen” geheel of gedeeltelijk in te trekken als niet binnen 26 weken na het 
onherroepelijk worden van de vergunning een begin is gemaakt met bouwen. 

Voorafgaand aan dit besluit moet vergunninghouder gehoord worden en kan deze tegen 
dit voornemen een zienswijze indienen. Tegen het besluit tot intrekken van de 
vergunning is beroep mogelijk. De intrekkingsprocedure staat los van de 
vergunningverleningsprocedure. Wanneer een vergunning niet gebruikt wordt is het 
gebruikelijk dat er contact wordt opgenomen met de vergunninghouder. Dit kan 
betekenen dat sommige vergunninghouders later starten. Wanneer zij niet starten wordt 
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bovenstaande procedure gevolgd.  
 

Vraag 32: Zo nee, hoe zal het college dan voorkomen dat zich een gelijke situatie 
voordoet als op Hoofdstraat 205 in Sassenheim, waar een cultuur-historisch woonhuis is 
gesloopt, geen enkele bouwactiviteit wordt ondernomen en de gemeenschap in de kern 

Sassenheim midden in het centrum dagelijks geconfronteerd wordt met een “rotte kies”?  
Antwoord 32:  
We kunnen een vergunninghouder niet dwingen om op een bepaald tijdstip te starten 
met de bouw. Het braak laten liggen van het terrein is geen bestuursrechtelijke 
overtreding. Vanuit de omgeving zijn er ook geen klachten gemeld. Op dit moment is het 
bewuste terrein aan de straatzijde afgezet met een gespannen doek rondom een 
hekwerk. Tot op heden is er geen bouwvergunning aangevraagd. Er zijn enkel 

gesprekken geweest over de mogelijke invulling van het terrein. Wat we wel hebben 
gedaan is contact opgenomen met de eigenaar van het terrein met als doel dat het 
terrein wat netter gemaakt wordt. 
 
Vraag 33: Welke actie onderneemt het college binnen welke termijn om aan deze 
ontsierende situatie een einde te maken? 

Antwoord 33:  

Zie antwoord op vraag 32. 
 
Vraag 34: Wilt u de leden van de gemeenteraad een afschrift sturen van het antwoord 
van het college op de brief van de Stichting Oud Sassenheim aan het college van B&W 
van 31 mei 2015?  
Antwoord 34: Ja. De brief aan de Stichting Oud Sassenheim is als bijlage bij deze 

beantwoording raadsvragen gevoegd. 
 

Vraag 35: Is het college bereid een lid van het bestuur van de Stichting Oud 
Sassenheim te benoemen in de monumentencommissie, zoals in de 
monumentencommissie van de toenmalige gemeente Sassenheim te doen gebruikelijk 
was? Zo neen, waarom niet? 
Antwoord 35: Op dit moment is de monumentencommissie samengesteld uit 

deskundige en onafhankelijke leden, die een warm hart toedragen aan alle gemeentelijke 
monumenten in Teylingen. Anderhalf jaar geleden heeft de gemeente een advertentie 
geplaatst voor de werving van 2 nieuwe leden voor de monumentencommissie. Hierop is 
echter geen enkele reactie ontvangen van de plaatselijke historische verenigingen.  

Op grond van het regelement van de monumentencommissie mag de 
monumentencommissie uit maximaal 3 leden bestaan, waarvan er maximaal 2 

woonachtig mogen zijn in Teylingen. Deze 3 functies zijn voor de komende jaren alle drie 
ingevuld. Het college is zeer tevreden over het functioneren van de 
monumentencommissie en zijn er geen redenen aanwezig om dit aantal te wijzigen.  
In de toekomst bestaat er voor de leden van de Stichting Oud Sassenheim bij 
beëindiging van benoeming van de huidige leden uiteraard de mogelijkheid te solliciteren 
naar lid van de monumentencommissie. Dit geldt ook voor de leden van de andere 
cultuurhistorische verenigingen in Teylingen. De leden van de monumentencommissie 

worden op basis van geschiktheid door het college benoemd.  
Naast de kern Sassenheim heeft de gemeente ook  rijks- en gemeentelijke monumenten 
in de kernen Warmond en Voorhout. Om die reden maakt het college geen uitzondering 
voor de leden van de Stichting Oud Sassenheim ten opzichte van de andere 
cultuurhistorische verenigingen in Teylingen.   
 

 
Datum afhandel ing  raadsvergader ing :       

 

 

Bi j lagen:2 (Brief d.d. 14 juli 2015 aan Stichting Oud Sassenheim en verslag 
monumentencommissie) 
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SCHRIFTELIJKE VRAAG 
In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 

is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen. 
 
Schriftelijke vragen 

In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 
artikel 37 RvO te verbinden: 

- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht. 

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. 

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. 

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. 
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn. 

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 

leden van de raad medegedeeld 
- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 

leden van de raad toegezonden. 
- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 

schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 

voorkomende onderwerpen). 
- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 

schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 
plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag. 

 
In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven: 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 

In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld 
nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft 

gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot 
een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het 

interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen. 
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Geachte heren Walenkamp en  Overvliet, 

 

Met deze brief beantwoorden wij u over uw brief van 31 mei 2015.  

 

Op 23 april 2015 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over ons besluit ten aanzien van de 

intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument van villa West-End aan de 

Hoofdstraat 165 te Sassenheim.  

Wij hebben begrip voor het feit, dat u zich hierin als Stichting Oud Sassenheim niet kunt 

vinden, maar wij hebben op basis van wettelijke gronden dit besluit moeten nemen. 

In onze brief hebben wij daarom aangeven, dat wij het bezwaar uit juridisch en zakelijk 

oogpunt hebben beoordeeld. Hoe teleurgesteld we als gemeente ook zijn over dit dossier. 

 

Gemeentelijk monumentenbeleid 

Het gemeentelijk monumentenbeleid is er op gericht een evenwichtige lijst samen te stellen 

van gemeentelijke monumenten, die een goede afspiegeling is van vele eeuwen wonen en 

werken in geheel Teylingen. Hierbij zijn de gemeentelijke monumenten verdeeld over geheel 

Teylingen. Op de oude lijst met gemeentelijke monumenten in 2013 (bij de het vaststellen 

van het nieuwe gemeentelijk monumentenbeleid) waren er namelijk uitsluitend 39 

gemeentelijke monumenten in de kern Sassenheim. In de andere kernen waren er geen 

gemeentelijke monumenten.  

Daarnaast heeft de gemeenteraad er voor gekozen om op de nieuwe lijst gemeentelijke 

monumenten te plaatsen met een hogere score dan op de oude lijst. Deze hogere eisen zijn 

vertaald in de ondergrens van 18 punten, die de gemeenteraad op 30 mei 2013 in het 

“Beleidskader Gemeentelijke Monumenten 2013” heeft vastgelegd en vastgesteld. Bij de 

vaststelling hiervan heeft de gemeenteraad alle belangen tegen elkaar afgewogen en hebben 

eigenaren en cultuurhistorische verenigingen (zo ook Stichting Oud Sassenheim) de 

gelegenheid gehad om in te spreken. 
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De panden op de oude lijst in 2013 met een score van lager dan 17 punten, mochten niet 

meer op de lijst staan. Ook veel panden met een score van 17 punten (keuzelijst) komen op 

verzoek van de eigenaren niet meer op de lijst van gemeentelijke monumenten voor.  

 

Op de nieuwe lijst staan nu 65 gemeentelijke monumenten. Deze 65 gemeentelijke 

monumenten zijn als volgt verdeeld over de kernen in Teylingen: 

Kern Warmond: 22 gemeentelijke monumenten 

Kern Voorhout: 20 gemeentelijke monumenten 

Kern Sassenheim: 23 gemeentelijke monumenten 

 

Handhaving villa West-End 

Wat betreft de handhaving met betrekking tot villa West-End het volgende: 

Vanuit het CDA zijn er raadsvragen gesteld over villa West-End. Hierbij is ook het onderdeel 

handhaving aan de orde geweest. Wij hebben deze vragen inmiddels beantwoord en deze is 

openbaar.  

Bij deze brief hebben wij het document gevoegd met de antwoorden op deze raadsvragen 

van het CDA. Het document met de antwoorden aan het CDA is als bijlage bij deze brief 

gevoegd. Wij zijn van mening, dat hierin uw vragen en opmerkingen voldoende worden 

beantwoord.  

Ook staat er iets in over de nieuwe Erfgoedverordening, die dit jaar aan de gemeenteraad 

voor besluitvorming zal worden voorgelegd. 

 

Monumentencommissie Teylingen 

Wij zijn het niet eens met u brief, waarin u stelt, dat de lokale historie te weinig tot zijn recht 

komt bij de monumentencommissie en zeker niet meetelt met de uitvoering van het 

gemeentebeleid met betrekking tot monumenten. 

Zoals wij in onze brief hebben aangegeven heeft de monumentencommissie een negatief 

advies uitgebracht in het kader van ons besluit van 21 april 2015. De monumentencommissie 

heeft zich altijd sterk gemaakt voor behoud van de aanwijzing als gemeentelijk monument 

van het pand Hoofdstraat 165. Daarnaast heeft de monumentencommissie oog voor alle 

andere rijks- en gemeentelijke monumenten in Teylingen.  

 

U stelt tevens in uw brief voor om aan de monumentencommissie een bestuurslid van uw 

stichting toe te voegen. 

Op dit moment is de monumentencommissie bezet met deskundige en onafhankelijke leden, 

die een warm hart toedragen aan alle gemeentelijke monumenten in Teylingen. Anderhalf 

jaar geleden heeft de gemeente een advertentie geplaatst voor de werving van 2 nieuwe 

leden voor de monumentencommissie. Hierop is echter geen enkele reactie ontvangen van 

de plaatselijke historische verenigingen.  

Op grond van het regelement van de monumentencommissie mag de monumentencommissie 

uit maximaal 3 leden bestaan. Deze 3 functies zijn voor de komende jaren alle drie ingevuld. 

Wij zijn op dit moment tevreden over het functioneren van de monumentencommissie. Er 

zijn voor ons geen redenen aanwezig om dit aantal te wijzigen.  

  

Vragen 

Als u vragen heeft of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Koos van 

Kampen van de afdeling Ruimte, telefoon 14 0252, e-mail j.vankampen@teylingen.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen, 

 

 

 

Frans van Leeuwen 

Teamcoördinator Ruimtelijke Ontwikkeling 

Afdeling Ruimte 

 

Bijlage: 

- Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. villa West-End Hoofdstraat 165 Sassenheim 
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