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leden van de Monumentencommissie
raadszaal, Herenweg 4, te Noordwijkerhout
21 maart 2019
9.00 uur
2852
Dhr. J. F. Dröge, mw. R. Glas, mw. M. Bergman, dhr, E. Töns,
mw. M. Zonneveld, J.M. van der Gugten (secretaris),
: Dhr. J.P. van den Berg (wethouder)bij de agendapunten 1t/m 5,
[…] (Langevelderweg 37c),
[…] (Zilkerduinweg 362).

1. Opening en mededelingen
Dhr. Dröge opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dhr. Vis is
afwezig, dhr. Dröge neemt zijn voorzitterschap waar.




Stand van zaken nieuwe verordeningen: Er heeft een overleg plaats
gevonden met het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Tijdens
dit overleg is van gedachten gewisseld over hoe het nieuwe erfgoedbeleid
van de fusie gemeente Noordwijk er uit moet komen te zien. De nieuwe
erfgoedcommissie heeft echter op dit moment prioriteit. Op korte termijn
wordt hiervoor een advies bij de gemeenteraad voor gelegd. Dit heeft tot
gevolg dat voor nu het huidige beleid voor de beide voormalige gemeentes
gehandhaafd blijft.
Nieuwe medewerker: Per 1 april 2019 komt Ruben Daniels in dienst van de
gemeente Noordwijk. Ruben wordt de nieuwe erfgoedmedewerker van de

gemeente Noordwijk en zal tevens de Monumentencommissie ambtelijk
ondersteunen.
Op de agenda worden vier standaard agendapunten toegevoegd: Inspraak,
rondvraag, Bavo, en het Centrum (Noordwijkerhout).
Door het verschuiven van de Welstandvergadering van de donderdag naar de
dinsdag, kan dhr. E. Töns weer volledig aanwezig zijn bij de vergaderingen van de
Monumentencommissie.
Wethouder J.P. van den Berg spreekt zijn waardering uit tot de commissieleden over
hun inzet. Er wordt momenteel hard gewerkt om een nieuw beleid op te zetten en
een nieuwe werkwijze op te stellen ten aanzien van de gemeentelijke monumenten
en het cultuur historisch erfgoed. Voorlopig blijft het beleid van de oude gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout gehandhaafd voor de monumenten binnen die kernen.
Voor Noordwijk binnen en Noordwijk Zee is eind 2018 een Cultuurhistorische
waardenkaart opgeleverd. Het zou vanuit ruimtelijke ontwikkelingen zeer wenselijk
zijn een dergelijke kaart ook voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk te laten
maken. Op de Cultuurhistorische kaart zullen naast de monumenten en
beeldbepalende objecten ook andere onderdelen zichtbaar worden zoals: o.a.
waterwegen, heggen, bomen, struiken, bruggetjes.

2. Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Inspraak
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Zilkerduinweg 362, 10.00 uur;
De eigenaar van de Monumentale woning aan de Zilkerduinweg 36 2, […], is
aanwezig en geeft een toelichting aan de leden van de Monumentencommissie over
de veranderingen die […] wilt aanbrengen in en rondom het gemeentelijk monument
aan de Zilkerduinweg 362.
De karnmolen die in de tuin […] nummer 360 staat, wordt langzaam weggedrukt
door de naastgelegen monumentale boom. […] wil de Karnmolen graag verplaatsen

naar zijn perceel Zilkerduinweg 362. De uitgebrachte offerte voor het verplaatsen
van de karnmolen is op dit moment dermate hoog, dat verplaatsing op dit moment
financieel niet haalbaar is.
Geadviseerd word om meer varianten te onderzoeken (leer-; en werkprogramma) en
de offerte door het bedrijf nog eens aan te laten scherpen. Mevr. Zonneveld geeft
aan dat het voor het college mogelijk is om een extra subsidie beschikbaar te
stellen. De Monumentencommissie is positief over verplaatsing van de Karnmolen.
De ramen van de gehele woning zijn op dit moment uitgevoerd in enkelglas. De
eigenaar heeft ook offertes aangevraagd voor het vervangen van het glas in de
bestaande kozijnen naar dubbelglas of monumentaal glas.
De Monumentencommissie geeft aan dat het aanzicht van het monument niet mag
wijzigen.
Het kleine raam aan de voorkant van de woning is niet monumentaal en mag
vervangen worden door dubbel glas. Voor het vervangen van de recente voordeur
en het verwijderen van de grote openhaard geeft de Monumentcommissie haar
goedkeuring. Ook de poort in de tuin wordt weggedrukt door bomen en mag worden
veranderd.
Tot slot geeft […] aan dat […] graag mee zou willen werken aan de Open
Monumentendag.

5. Langervelderweg 37c;
De monumentencommissie kan nog steeds geen positief advies afgeven ten aanzien
van de Langevelderweg 37c.
De landschappelijke invulling (groen en de bomenrij) is akkoord.
Toegangsdeuren
De vorige vergadering is gevraagd om aangepaste tekeningen ten aanzien van de
bestaande en de nieuwe entree. De vormgeving op de laatste tekeningen paste niet
bij het industriële uiterlijk van de bollenschuur. De Monumentencommissie vraagt of
de architect uitgenodigd kan worden voor de eerstvolgende vergadering van de
welstand. Blijkbaar is het de architect niet duidelijk wat precies de bedoeling is. De

heer Töns heeft de volledige instemming van de Monumentencommissie om dit punt
in de vergadering van de welstand met de architect te bespreken.

6. Herenweg 4;
De Monumentencommissie heeft in de vergadering van november 2018 aangegeven
dat de haalbaarheid van de gevraagde locaties beter onderzocht moet worden.
Gekeken zou worden of de fietsenstallingen elders geplaatst konden worden. De
Monumentencommissie stemt niet in met de voorliggende locaties. De
fietsenstallingen passen niet in het bestemmingsplan. Ook stedenbouwkundig ligt er
een negatief advies.
De Monumentencommissie geeft aan om breder te kijken, zo als parkeerplaatsen
opofferen buiten het gebied, of bij de kerk.

7. Rondvraag;
[…] heeft een vraag over de bollenschuur aan de Langervelderweg 37c. Daar is een
monumentale draaischijf aanwezig, of deze zichtbaar en behouden kan worden.
Mevr. Zonneveld geeft aan dat de vloer is volgestort met beton en de draaischijf niet
meer zichtbaar is. Mevr. Zonneveld zal informeren of dit mogelijk ongedaan gemaakt
kan worden.
De ontwikkeling op het Bavoterrein en dan met name het hekwerk van de
begraafplaats is iets wat […] zorgen baart. Dit onderdeel van het Bavoterrein is nog
niet besproken binnen het kwaliteitsteam van het Bavoterrein.
De ontwikkelaar van het Bavoterrein wil graag in overleg treden met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie om het toekomstige
gebruik van het hoofdgebouw te bespreken. Binnen het geldende omgevingsplan
heeft het pand de bestemming “maatschappelijk”. Het zou dus kunnen dat ook het
omgevingsplan gewijzigd moet worden.
Ook spreekt […]zorgen uit over de uitvoering van het Centrumplan en vraagt de
Monumentencommissie om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen binnen de
dorpskern.
Mevr. Zonneveld geeft aan dat er op dit moment nog geen projectleider beschikbaar
is voor de overige projecten met betrekking tot het centrum.
Er is wel overleg geweest met de horeca ondernemers rondom de Witte Kerk over
het terrassenbeleid. Deze zomer zal er een proef zijn om los een terras neer te

zetten aan de zijde van de Witte Kerk. Na de zomer zal deze proef geëvalueerd
worden.
[…] vraagt of Gooweg 28 en Herenweg 15, geen monumenten meer zijn. Op de
website van de fusiegemeente Noordwijk zijn de gemeentelijke monumenten niet
terug te vinden. Daarnaast is […] ten ore gekomen dat Gooweg 28 en Herenweg 15
geen gemeentelijke monument meer zouden zijn. Dit blijkt onjuist, beide panden
staan nog steeds op de lijst met gemeentelijke monumenten en bovendien zou de
Monumentencommissie hierover geïnformeerd zijn. Er worden geen mutaties in d e

monumentenlijst aangebracht zonder dat de Monumentencommissie hiervan op de
hoogte is.
Ook spreekt […] zorgen uit over het monumentale groen. Er is een lijst met
Waardevolle bomen binnen de gemeente. Voor het kappen van een monumentale
boom, dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.
Voor de volgende vergadering zal de heer Koens, beleidsmedewerker groen, worden
uitgenodigd.

8. Sluiting;
Dhr. Dröge sluit de vergadering. De volgende vergadering zal gehouden worden op
donderdag 2 mei om 9 uur in het gemeentehuis, locatie Noordwijkerhout.

Vastgesteld d.d. 2 mei 2019

Ir. L. Vis
voorzitter

M. Zonneveld
secretaris
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05-03-2018 Lijst eisen restauratie
monumenten aan
subsidieverordering N’hout
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Stand van Zaken
Dit zou de nieuwe commissie
moeten bekijken.
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16-04-2018 Reactie op rapport
Groenstructuren St. Bavoterrein
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Mevrouw Zonneveld en
mevrouw Glas maken een
afspraak om dit samen te
bespreken.
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Toevoegen standaard
agendapunten
Rails Langevelderweg 37c,
ontwikkelaar vragen of deze
teruggebracht kan worden
Uitnodigen dhr. Koens voor de
vergadering van 2 mei
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