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Collegebesluit 

Het college besluit om de Pingjumer Gulden Halsband aan te wijzen als gemeentelijk monument en 

het ontwerpbesluit ter inzage te leggen. 

 

Toelichting/achtergrond 

Al sinds 2006 zet het Werkverband van de Pingjumer Gulden Halsband van de vereniging  
Dorpsbelang Pingjum zich in voor het behoud en ontwikkeling van de Pingjumer Gulden Halsband. 
Daarbij heeft men de gemeente opgeroepen om de Pingjumer Gulden Halsband aan te wijzen als 
gemeentelijk monument.   
 
In 2015 is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de Pingjumer Gulden Halsband. De 
conclusies uit het rapport zijn dat de Pingjumer Gulden Halsband als gemeentelijk monument 
aangewezen kan worden omdat het voldoende historische waarden heeft.  Op 18 april 2017 heeft 
het college besloten om de Pingjumer Gulden Halsband (deels) aan te wijzen als gemeentelijk 
monument en zijn de eigenaren middels het toezenden van het ontwerpbesluit op de hoogte gesteld 
van het voorgenomen besluit. Het ontwerpbesluit heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens 
de ter inzage termijn zijn er twee zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. 
 
Ook de monumentencommissie heeft een advies uitgebracht. Daarin staat aangegeven dat de voor 
advies voorgelegde, nog grotendeels aanwezige of als zodanig herkenbare dijkgedeelten, die onder-
deel uitmaken van de Pingjumer Gulden Halsband, van voldoende cultuurhistorische betekenis en 
van landschappelijke waarde zijn dat de aanwijzing ervan als gemeentelijk monument is gerecht-
vaardigd. Enig voorbehoud betreft echter de keuze om enkele delen van de Pingjumer Gulden 
Halsband, die zijn verdwenen of aangetast, maar wel onderdeel vormen van het tracé, buiten de 
bescherming te laten als gemeentelijk monument. Bescherming van het gehele tracé van de dijk 
acht de monumentencommissie in principe gewenst. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en het advies van de monumentencommissie is er op 
31 oktober 2017 een collegevoorstel in het college gebracht waarin is besloten om op basis van de 
zienswijzen en het advies van de monumentencommissie het registerblad op onderdelen aan te 
passen. Door de aanpassingen wordt de bescherming vergroot en vallen meer percelen onder het 
gemeentelijk monument dan voor de ter inzage legging. Het college is verzocht om in te stemmen 
met het gewijzigde registerblad en deze opnieuw en nu in zijn geheel aan te wijzen en ter inzage te 
leggen. Het collegebesluit is bijgevoegd. Er is actieve info naar de raad gestuurd ten aanzien van de 
stand van zaken van het proces.  
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Tot op heden is echter nog geen uitvoering gegeven aan het collegeadvies. Tijdens het proces bleek 

dat er diverse juridische aspecten waren die complexer bleken te zijn dan op voorhand had kunnen 

worden voorzien. Dit omdat het aanwijzen van een dijklichaam een unieke maar ook zeer complexe 

zaak is waar weinig vergelijkbare voorbeelden van zijn in Nederland. Hierdoor was het ook nodig om 

extra advies op te vragen bij de monumentencommissie. Alle losse eindjes zijn nu juridisch goed 

uitgezocht waardoor het nu tijd is om de aanwijzing van het dijklichaam tot gemeentelijk 

monument tot een goed einde te brengen.  

 
De Pingjumer Gouden Halsband maakt ook onderdeel uit van het masterplan ‘Gouden Land’. In het 
masterplan wordt het tracé van de Pingjumer Gulden Halsband als historisch icoon van het gebied 
gezien. Nu wordt nog intensief maaibeheer toegepast door verschillende grondeigenaren. Als het 
maaibeheer geëxtensiveerd kan worden richting eenduidig hooibeheer (2x per jaar + afvoer), dan 
kan vrij snel een bloemrijke dijk ontstaan; een insectenlint die de cultuurhistorie van de Halsband 
prachtig benadrukt. In de subsidieverordening Cultureel Erfgoed is een subsidieregeling voor 
gemeentelijke monumenten opgenomen. Deze wordt momenteel aangepast zodat er subsidie 
beschikbaar komt voor de Pingjumer Gulden Halsband. Deze subsidie is onder andere voor het 
toepassen van bloemrijke mengsels op het voormalige dijklichaam. 
 
Ook wordt de Pingjumer Gulden Halsband, in het masterplan, gezien als het ‘kralensnoer dat de 
verschillende opgaven in het masterplan aaneenrijgt’. 

 

Op 8 oktober heeft het college dan ook besloten om voornemens te zijn om de Pingjumer Gulden 

Halsband aan te wijzen als gemeentelijk monument en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage  

te leggen. Naar verwachting zal het voorstel om de Pingjumer Gulden Halsband definitief als 

gemeentelijk monument aan te wijzen in december 2019 aan het college worden voorgelegd. 
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