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Betreft: vernieuwen monumentenbeleid                                                          5 januari  2013 

gemeente Teylingen 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van monumenten, heeft 

met grote zorg kennisgenomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente om 

het monumentenbeleid zo te wijzigen dat de bescherming voor een groot aantal bijzondere gemeentelijke monumenten 

verdwijnt. Tevens vinden wij het zorgelijk dat het college diverse door de monumentencommissie recent geselecteerde 

objecten voor met name de kernen Voorhout en Warmond niet wenst aan te wijzen tot monument. Het is voor ons 

onbegrijpelijk dat juist een gemeente als Teylingen, met haar rijke culturele erfgoed, zo makkelijk denkt over het 

voortbestaan van dit onvervangbare erfgoed. Wij verzoeken uw raad dan ook dringend om geen medewerking te 

verlenen aan de voorstellen van het college. 

 

De gemeente kent een lijst van gemeentelijke monumenten  in de kern Sassenheim, dat in het verleden door de 

toenmalige gemeente Sassenheim is vastgesteld. De bedoeling van een gemeentelijke monumentenlijst is om aanwezige 
cultuurhistorische waarden die juist lokaal van belang zijn te behouden. Door nu de bescherming voor het grootste deel 

van de gemeentelijke monumenten op te heffen brengt de gemeente Teylingen het behoud van deze panden  in gevaar. 

Het is niet ondenkbaar dat door dit besluit bijzondere panden gesloopt of verminkt zullen worden. Door het verdwijnen 

van de sloopvergunning per 1 april 2012 is er tegen een mogelijke sloop van onbeschermd erfgoed weinig te beginnen, 

zowel door de gemeente als door burgers.  

 

De belangrijkste redenen van het College voor het afvoeren van een groot aantal gemeentelijke monumenten zijn het 

terugdringen van regeldruk en de bezuinigingen. Onlangs is de gemeentelijke subsidie voor onderhoud van monumenten 

geschrapt. Wij begrijpen de wens om de regeldruk in het algemeen terug te dringen, maar wijzen u op het feit dat de 

regels voor monumenten in het algemeen sinds begin 2011 al sterk vereenvoudigd zijn. Voor veel werkzaamheden is 

door een wetswijziging al geen vergunning meer nodig. Alleen voor grotere ingrepen is nog een vergunning nodig. Deze 
vergunningprocedure is onderdeel van de WABO, en staat dus ook volledig gelijk aan reguliere vergunningprocedures. 

Uw wens om de regeldruk terug te dringen door de monumentenlijst op te heffen lijkt dus vooral een symbolische 

maatregel. Tegenover het verminderen van de regeldruk zet u bovendien onzekerheid voor eigenaren. Het opheffen van 

de beschermende status van panden na jarenlange zorg door eigenaren en gemeente is geen teken van betrouwbaar 

bestuur. Ook zal het intrekken van de monumentenstatus van panden direct gevolgen hebben voor de waarde van deze 

panden.  Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de waarde van als monument beschermde woonhuizen hoger is dan 

die van niet beschermde panden. Daarnaast kan door aansluiting bij het Nationaal Restauratiefonds  leningen tegen lage 

rente worden afgesloten voor eigenaren van monumenten. 

 

De vraag is ook of het opheffen van de beschermde status voor de bestaande monumenten een besparing zal opleveren. 

Voor ieder af te voeren object is een afzonderlijke procedure nodig, waarbij de cultuurhistorische waarden gewogen 

moeten worden en waartegen bezwaar en beroep mogelijk is, zowel door de eigenaren als belanghebbenden als 
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cultuurhistorische verenigingen. Het afvoeren van bestaande monumenten van de monumentenlijst zal dus een 

arbeidsintensief traject worden. 

 

Het voorstel van het College om de monumentenlijst slechts zeer beperkt uit te breiden is zorgelijk omdat de gemeente 

hiermee het advies van de monumentencommissie negeert. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er een groter 

aantal monumentwaardige panden te vinden is in de gemeente. Het Cuypersgenootschap is zeker niet voor een 

klakkeloze uitbreiding van de monumentenlijst. Iedere uitbreiding moet goed onderbouwd zijn en behapbaar zijn. Dat is 

hier duidelijk het geval. Overwogen zou wel kunnen worden om een aanwijzingsronde in delen op te hakken, 
bijvoorbeeld 3 of 5 objecten per jaar. Indien de monumenten al door Stichting Dorp Stad en Land zijn voorzien van 

redengevende omschrijvingen, kan zonder extra kosten de door de monumentencommissie voorgestelde monumenten 

op korte termijn worden aangewezen. Door voor een dergelijke werkwijze te kiezen wordt een aanwijzingsproject 

behapbaar voor het ambtelijk apparaat, en blijft bijsturing in de komende jaren mogelijk.  

 

Gaat u toch mee in het voorstel van het college, dan zal dat simpelweg betekenen dat er geen bescherming komt voor 

veel bijzondere objecten. Het is niet ondenkbaar dat deze panden in de komende jaren vervolgens gesloopt of verminkt 

zullen worden. Dit zal ten koste gaan van de uitstraling van de gemeente. 

 

Verder heeft het college niet aangegeven dat er ook andere mogelijkheden zijn tot bescherming van erfgoed. Sinds kort 

kan erfgoed via het bestemmingsplan beschermd worden. Met name voor beeldbepalende panden is dat van belang. De 
gemeenten Maastricht, Eindhoven en Blaricum hebben hiermee ervaring opgedaan en juridisch is bescherming via het 

bestemmingsplan afgedekt mits wordt voldaan aan bepaalde procedures. In uw omgeving zullen Wassenaar en 

Voorschoten hun beeldbepalende panden via het bestemmingsplan beschermen middels een parapluplan voor het 

grondgebied van de gemeente omdat afzonderlijke bestemmingsplannen pas eens in de 10 jaar worden herzien. 

 

Wij hopen dat de gemeenteraad van Teylingen zal inzien dat een goed monumentenbeleid van groot belang is voor het 

behoud van de identiteit van de gemeente en tevens haar economische slagkracht zal bevorderen. Wij vragen u om de 

bestaande monumentenlijst niet in te krimpen en in de komende jaren stapje voor stapje het monumenten/erfgoedbeleid 

en de monumentenlijst verder te ontwikkelen. 

 

Indien er vragen zijn dan vernemen wij dit graag. Het Cuypersgenootschap staat klaar om u in de komende jaren te 

ondersteunen bij het ontwikkelen en verbeteren van het erfgoedbeleid. Aangezien ondergetekende in de periode 9 
januari tot en met 4 februari 2013 in het buitenland verblijft, kunt u in genoemde periode voor vragen contact zoeken 

met de heer Norman Vervat van ons genootschap, telefoon 06-18181207 of mailen naar vervat2000@yahoo.com. 

 

 

Hoogachtend, 

het bestuur van het Cuypersgenootschap, 

namens deze,    

 

 

L.W. Dubbelaar, secretaris 

 
 

c.c. het college van burgemeester en wethouders van Teylingen 


