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Betreft: bezwaar afwijzing monumentenstatus voor Villa De Pasch               2 november 2015 

Van Bergenlaan 7 te Wassenaar 

Uw kenmerk: Z – 17625-ws / UIT-25255 

 

 

Geacht college, 

 

Stichting het Cuypersgenootschap maakt bezwaar tegen uw besluit van 22 september 2015, verzonden 23 september 

2015, kenmerk Z – 17625-ws / UIT-25255, waarbij u heeft besloten Villa De Pasch, Van Bergenlaan 7 niet aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. Wij hebben het verzoek tot aanwijzing van de villa ingediend op 9 februari 2015. 

Een afschrift van uw besluit alsmede onze statuten en machtiging aan ondergetekende, sluiten wij als bijlage bij.  

 

Uw college erkent dat Van Bergenlaan 7 cultuur- en architectuurhistorische waarden heeft, maar acht het niet nodig een 

bescherming op grond van de Erfgoedverordening gemeente Wassenaar toe te passen. U onderbouwt uw stelling in 7 

punten. Op die 7 punten reageren wij als volgt.  

 

1. U stelt dat in het coalitieakkoord wordt aangegeven dat het monumentenbeleid wordt versoberd. Dit betekent 

onder andere dat er buiten de geplande jacht- en grenspalen voorlopig geen nieuwe gemeentelijke monumenten 

worden aangewezen.  

Los van het feit dat deze conclusie niet is aangetroffen in het coalitieakkoord 2014-2018, geeft u ook niet aan 

wanneer dit als besluit is vastgesteld en als zodanig is gepubliceerd. Het gaat derhalve slechts om een stelling 

zonder rechtskracht. Bovendien ontbreekt daarbij een motivering waarom de jacht- en grenspalen wel van 

algemeen belang zijn en in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument en Villa De Pasch 

niet. Typologisch zijn beide type objecten niet met elkaar te vergelijken.  

Bij de beoordeling van het verzoek dient de aanvraag te worden getoetst op grond van het sinds 3 september 

2012 van kracht zijnde beleid, nl. de erfgoednota “Voortbouwen op eigen waarde” (2012), waarvan de meeste 

recente uitwerking van het aanwijzingsbeleid dateert uit januari 2014.  Dit is niet gebeurd. Het louter verwijzen 

naar het coalitieakkoord is niet alleen in strijd met het motiveringsbeginsel, maar ook in strijd met Algemene 

Wet bestuursrecht, omdat het besluit niet gebaseerd is op de regelgeving die van kracht was ten tijde van het 

indienen van het verzoek.  

 

2. U stelt dat zonder gemeentelijke status de bescherming tegen sloop is geborgd, hetgeen is geregeld in en 

gebaseerd op het voorbereidingsbesluit en het bestemmingsplan Villawijken. U geeft aan dat op 15 december 

2014 een voorbereidingsbesluit is genomen ter voorbereiding van een bestemmingsplan dat de 

cultuurhistorische waarden in kaart brengt en waarin een sloopregeling wordt opgenomen. Dit 

voorbereidingsbesluit loopt af op 14 december 2015. U geeft tegelijkertijd aan dat het niet zeker is of er op dat 

moment een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding zal zijn. U geeft aan dat indien dit niet het geval is, kan 

worden teruggevallen op het bestemmingsplan Villawijken dat aangeeft dat er een vergunning dient te worden 

aangevraagd indien men het pand wil slopen, waardoor er een belangenafweging kan plaatsvinden. Deze 

regeling is vergelijkbaar met de sloopregeling uit de Erfgoedverordening.  

Wij geven aan als aanvulling daarop dat het evenmin zeker is dat wanneer het nieuwe bestemmingsplan niet in 

voorbereiding is, er dan wel een nieuw voorbereidingsbesluit van kracht zal zijn. Met andere woorden: de door 

u gestelde bescherming van het pand Van Bergenlaan 7 is niet zo zeker, als dat bij een bescherming op grond 
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van de Erfgoedverordening gemeente Wassenaar wel is. Daarin ziet artikel 10 toe op de instandhouding van het 

gemeentelijke monument met een vergunningstelsel op grond van een redengevende omschrijving. Deze is niet 

hetzelfde als artikel 22 uit het bestemmingplan Villawijken. Bovendien ziet het huidige voorstel van uw college 

tot versobering van de regelgeving in het bestemmingsplan er op toe dat genoemd artikel in het bestemming 

vereenvoudigd wordt tot alleen een sloopregeling; de overige regels op het gebied van aanleg en gebruik 

komen in het collegevoorstel te vervallen. Met andere woorden: uw argument snijdt geen hout,  want in de 

voorgestelde versobering zal de nu nog aanwezige bescherming die artikel 22 biedt worden teruggedrongen. 

Wij zijn dus van mening dat op dit moment het versoberingsbeleid dat uw college voor ogen heeft, op den duur 

geen voldoende bescherming zal geven om de instandhouding van het pand te waarborgen. Er is een actuele 

sloopdreiging, waarbij zonder vergunning de eigenaar zelfs begonnen is met sloopwerkzaamheden. 

Bescherming via de erfgoedverordening is op dit moment het beste instrument tot bescherming van het pand. 

Ook het interieur van het pand wordt hiermee beschermd en dat is bij bescherming via het bestemmingsplan 

niet aan de orde. Op grond van de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur bestaat er een verbod op 

détournement de procédure. Er mag geen lichtere procedure worden gevolgd om tot een besluit te komen, 

wanneer daarvoor een met meer waarborgen omklede procedure openstaat. 

 

3. U geeft aan dat de zienswijze van ons genootschap geen aanleiding geeft om over te gaan tot het aanwijzen van 

het pand en u verwijst naar de reactienota. U geeft aan dat de door ons aangevulde gegevens worden verwerkt 

en toegevoegd aan de redengevende omschrijving. Verder heeft u in reactie op onze stelling dat het pand is 

aangemerkt als potentieel gemeentelijk monument, aangegeven dat Methode 2012: collectie Wassenaar is 

toegepast als afwegingskaders voor bescherming van dit pand. 

Wij menen echter dat de wijze waarop dit afwegingskader is toegepast ontbreekt. Opnieuw heeft u het 

motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel niet toegepast. Bovendien zegt u wel dat de zienswijze geen nieuwe 

inzichten oplevert, maar vervolgens vult u de bestaande beschrijving wel aan met door ons aangeleverde 

nieuwe argumenten. 

Verder zijn wij van mening dat uw college onzorgvuldig de afwegingskaders heeft toegepast voor bescherming 

van dit pand. Methode 2012, door de Raad vastgesteld op 3 september 2012, is nader uitgewerkt door het 

college bij besluit op 21 januari 2014. In dat besluit zijn de documenten “Evaluatie Aanwijzingsbeleid 

gemeentelijke monumenten 2008-2013” en “het Plan van aanpak uitvoering Erfgoedbeleid 2014” door het 

college vastgesteld en besproken met de raad in de commissievergadering van 24 februari 2014. Ten onrechte 

wordt dan ook verwezen naar het rapport “Baden in Weelde” uit 2009, waarbij de criteria zijn opgenomen die 

gebruikt zijn bij de inventarisatie van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Wassenaar en niet voor de 

selectie als gemeentelijk monument. Het college heeft in 2014 het advies van de Klankbordgroep Wassenaar en 

de Commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed (hierna genoemd WCE) overgenomen, waar zij stellen dat 

de huidige lijst van gemeentelijke monumenten  geen representatief beeld geeft van de historische ontwikkeling 

van Wassenaar, met andere woorden het “Verhaal van Wassenaar” is er niet voldoende in afleesbaar.  Het pand 

Van Bergenlaan 7 is, binnen het Gemeentelijke Inventarisatie Project aangemerkt als een pand met zeer hoge 

cultuurhistorische waarden en in bovengenoemd Plan van aanpak als een potentieel gemeentelijk monument. 

Ten tijde van het indienen van het verzoek is het in januari 2014 vastgestelde beleid van kracht. Daarbij komt 

dat uw besluit alleen is ingegaan op gaafheid als enige en doorslaggevende criterium. Dat klopt niet en staat 

ook in geen enkel beleidsstuk als zodanig vermeld. Wat daarin wel staat is dat het gaat om een weging van 

criteria, waarbij de cultuurhistorische- en architectuurhistorische waarden een minstens zo belangrijke rol kan 

spelen.  

 

4. U geeft aan dat de zienswijze van Berger Consultancy, namens de erven Bakker, niet bijdraagt aan het 

standpunt van het college om geen nieuwe monumenten aan te wijzen, omdat alle naar voren gebrachte 

bezwaren kunnen worden weerlegd of onvoldoende onderbouwd zouden zijn en u verwijst vervolgens naar de 

reactienota.  

Over het standpunt van het college om geen nieuwe monumenten aan te wijzen, hebben wij gereageerd bij punt 

1. Wij hebben geen bezwaren op de reactie van het college op de zienswijze van Berger Consultancy met 

uitzondering van de verwijzing naar de criteria die in Methode 2012 zijn gehanteerd, omdat deze niet in de 

juiste context zijn gebruikt.  We hebben dat bij punt 3 al uitvoerig aangegeven. Wel willen wij nog toevoegen 

dat het niet zo is dat de Commissie WCE negatief heeft geadviseerd om de aanwijzingsprocedure te mogen 

starten. Het is vanwege de getalsmatige grens die de commissie van het college had meegekregen, dat dit pand 

op dat moment niet in procedure gebracht mocht worden; het was niet zo dat het pand niet voldoende cultuur- 

en architectuurhistorische waarden had. U beaamt daarbij dat mede door het sturen op aantallen wel sprake was 

van een onevenwichtige lijst. Bovendien blijkt uit alle eerdere onderzoeken, en ook uit de redengevende 

omschrijving, die door de gemeente is opgesteld, dat het een pand is met zeer hoge cultuurhistorische waarden, 

dat reeds op grond van het in 2009 ontwikkelde beleid in aanmerking zou komen voor de status van 

gemeentelijk monument.  

 

5. U erkent dat de commissie WCE in haar vergadering van 8 juni 2015 een positief advies heeft uitgebracht om 

het pand Van Bergenlaan 7 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook erkent u dat het advies van de 

commissie ingegeven was door het maximaal aan te wijzen monumenten op dat moment en niet door de 

aanwezige cultuur-en architectuurhistorische waarden. Ook op andere punten onderschrijft u het positieve 

advies van de commissie, maar wordt door u niet nader gemotiveerd waarom u op dit punt bent afgeweken van 

het advies van de Commissie WCE, die stelt dat de onderbouwing van dr.ir. Huub Thomas van de Stichting 
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Bezield Modernisme aanvullende inzichten heeft opgeleverd, die de cultuurhistorische waarden van het pand 

nader onderbouwen.  Zo stelt de commissie dat reeds in 2012 bekend was dat het om een zeldzaam pand ging, 

maar dat toen nog niet bekend was, welke invloeden daar aan ten grondslag lagen.  

Met betrekking tot de mate van gaafheid van het pand onderkent u dat ondanks de recent uitgevoerde illegale 

sloopwerkzaamheden, de daarbij aangebrachte schade is te herstellen en derhalve is dit criterium niet betrokken 

bij de afweging. Al met al ondersteunt u in feite het advies van de commissie WCE en wordt niet nader 

onderbouwd waarom is afgeweken van het positieve advies om het pand aan te wijzen als gemeentelijk 

monument.  

 

6. U geeft aan dat een motivering waarom het begrip “gaafheid” anders wordt toegepast dan ten tijde van het 

samenstellen van de huidige gemeentelijke monumentenlijst ontbreekt.  

Deze stelling die een onderdeel vormt van redenen om het pand niet aan te wijzen, kunnen wij niet volgen. U 

geeft immers zelf aan dat niet het begrip gaafheid, maar het begrip “aantal” hier leidend is geweest. Wij 

ontvangen op dit punt graag nadere uitleg zodat we hierop nader kunnen reageren.  

 

7. U geeft aan dat de huidige gemeentelijke monumentenlijst is opgesteld met een zeer strenge toetsing aan de 

hand van het begrip “gaafheid”. Dit is voortgekomen uit de wens van het toenmalige college om het aantal 

gemeentelijke monumenten beperkt te houden. Er is geen aanleiding om in relatie tot de reeds aangewezen 

monumenten het begrip “gaafheid” anders te hanteren. 

Wij verwijzen naar onze reactie bij bovenstaande punten. Wel willen we aangeven, dat voorbij gegaan wordt, 

aan het gegeven dat gaafheid niet het enige criterium is waarop getoetst wordt. De commissie WCE heeft haar 

advies uitgebracht op basis van de criteria, zoals die uit het huidige beleid voortkomen. Niet nader gemotiveerd 

is waarom bij een uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst het begrip gaafheid anders gemotiveerd 

zou worden. Bovendien is dat nu niet aan de orde. Zoals al gesteld heeft de commissie WCE haar advies 

uitgebracht op basis van het bestaande beleid en daarbij de intrinsieke waarden van het object beoordeeld.   

 

 

Samenvattend zijn we van mening dat u de regelgeving die voorgeschreven is in de Algemene Wet Bestuursrecht en in 

de Erfgoedverordening gemeente Wassenaar met betrekking tot aanwijzen van gemeentelijke monumenten 

onzorgvuldig heeft toegepast. U heeft niet gemotiveerd aangegeven waarom is afgeweken van het advies van de 

commissie WCE en u heeft de zienswijze van de eigenaar ongegrond verklaard. U heeft de bestaande redengevende 

omschrijving aangevuld met de door ons aangedragen nieuwe feiten en omstandigheden, waarbij de conclusie is dat het 

gaat om een pand dat van algemeen belang is vanwege de hoge cultuur- en architectuurhistorische waarden, die 

bovendien binnen het oeuvre van de architect H. Wegerif en in zijn tijd duidelijk zeldzaamheidswaarde 

vertegenwoordigt. Het pand dient dus te worden aangewezen als gemeentelijk monument. De zienswijze van de 

eigenaar is zodanig dat er geen redenen zijn om van aanwijzing af te zien.  

 

U heeft zich bij het nemen van dit besluit laten leiden door politieke beleidsopvattingen die nog niet concreet zijn 

uitgewerkt en vastgesteld. Bovendien is het besluit in strijd met het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel zoals het 

respectievelijk is aangegeven in artikel 3:46 en 3:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht.  

 

We verzoeken u dan ook om ons bezwaarschrift te heroverwegen en ons bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden 

besluit te vervangen door een besluit dat bescherming van het pand (op basis van juiste feiten en gronden) garandeert en 

bescherming biedt tegen de voorgenomen sloop. Mocht zulks nodig zijn, dan behouden wij ons recht voor ons bezwaar 

nader aan te vullen.  

 

Ten overvloede geven we aan dat het pand gedurende dit bezwaar wordt behandeld als zijnde een gemeentelijk 

monument totdat onherroepelijk is besloten op ons bezwaar. Wij vertrouwen er op dat u hierop toeziet in het algemeen 

belang. 

 

We zien uw besluitvorming op termijn gaarne tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

 

het bestuur van het Cuypersgenootschap, 

namens deze,    

 

 

Leo Dubbelaar, secretaris 

 


