Verslag openbaar

Vergadering Commissie Erfgoed
Noordwijk 8 juli 2019
Aan
Kopie aan

: Comissie Erfgoed Noordwijk
: Wethouder Erfgoed J. van den Berg

Behandeld door
Locatie

: H.J. Derksen (secretaris)
: Dependance Goohorstlaan, Noordwijk

Datum
Tijd

: maandag 18 maart 2019
: 19:30 uur tot 21:40 uur

Zaaknummer

:

1. Opening en mededelingen
a. Opening en mededelingen
Harrie Salman zal na de maand mei niet meer beschikbaar zijn. Henk Jan Derksen is deze maand
voor het laatst werkzaam in Noordwijk. De nieuwe beleidsmedewerker Ruben Daniëls begint op 1
april en zal worden ingewerkt door Monique Zonneveld, met 10 jaar ervaring als medewerker RO en
monumenten in Noordwijkerhout.
b. Vaststelling agenda
Het agendapunt 1.e. wordt gewijzigd in vaststelling van het ter plaatse uitgereikte conceptverslag.
c. Vaststelling verslag van de vorige vergadering 14 juni 2018
Het verslag van 14 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.
d. Naar aanleiding van het verslag.
Geen opmerkingen.
e. Kort verslag gezamenlijke vergadering met Monumentencommissie Noordwijkerhout dd 5 november
2018.
De secretaris licht toe dat het verslag beknopt is gehouden, omdat er is gesproken aan de hand van
3 concepten en een nota van concept-beantwoording van afzonderlijke adviezen over onderdelen,
die zijn verwerkt in één samenvattend document.
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Monumentenbeleid
a. Stand van zaken afronding procedure aanwijzing gemeentelijke monumenten in 2018
De secretaris licht toe welke aanwijzingen zijn afgerond. Er loopt nog één beroep bij de Raad van
State. Een bezwaar is na lang wachten ingetrokken, op advies van de advocaat van de eigenaar.
Er is één bezwaar ingediend in een zaak waar overeenstemming is over de aanwijzing, in combinatie
met een principebesluit over ruimtelijke medewerking. Dit heeft o.a. te maken met door de
eigenaren meer gewenste zekerheid over de bouwmogelijkheden.
In januari heeft het nieuwe college nog een beslissing op bezwaar genomen over een oude zaak. Het
college baseerde zich op het nog geldende beleid: het monument is aangewezen zonder instemming
van de eigenaar.

b. Stand van zaken stimuleringsregeling subsidie. V.k.a.
c. Inhoud coalitieakkoord: wijziging beleid
De commissie neemt kennis van het voornemen in het coalitieakkoord: “Wij stellen een erfgoednota

vast waarbij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.”
De commissie heeft in het recente verleden over dit onderwerp anders geadviseerd en wacht af hoe
deze voornemens zullen worden uitgewerkt.

3. Archeologie
a. Schedel Sint Jeroen
Harrie Salman doet verslag van de opgravingen die op zijn initiatief en kosten hebben
plaatsgevonden in de toren van de Oude Jeroenskerk. Er is midden juni een schedel gevonden
precies op de plek die door de paragnost was aangewezen. Uit door de gemeente betaald onderzoek
van de schedel is gebleken dat die dateert uit de 11 e of 12 e eeuw en dus niet van Jeroen kan zijn.
Het zou wel de schedel kunnen zijn die tot aan de reformatie is beschouwd als die van Jeroen. Een
replica van de schedel zal worden teruggeplaatst in een bak, afgedekt met glasplaat en een luik en
zal getoond kunnen worden bij rondleidingen. Er is een tweede schedel gevonden, deel uitmakend
van een compleet skelet, waarboven de toren uit de 15 e eeuw is gebouwd. Deze schedel van een
vrouw dateert van ongeveer 1100 en zal respectvol worden herbegraven.
b. Restanten kasteel onder panden Voorstraat
Harrie Salman meldt dat opgraven hier is bemoeilijkt door de aanwezigheid in de grond van veel
kabels en de bestaande fundering van de huidige panden.
Het stenen huis van de heer van Noordwijk is niet gevonden, er is geen fundering van een kasteel.
De op 0,85 m –maaiveld gevonden twee lagen stenen bleken een stenen ondervloer van een huis.
Het zijn hergebruikte stenen uit de hoge middeleeuwen, de vloer is vermoedelijk gelegd in de 16 e
eeuw, het huis gebruikt tot ong. 1850.
Er zijn in het opgravingsgebied veel losse stenen gevonden, naar het zich laat aanzien is in de loop
van jaren de gehele fundering van het stenen huis weggehaald.
De CEN concludeert dat de uitkomsten van het onderzoek naar de schedel meer belangwekkend zijn
dat die van het stenen huis.

4. Fusie: voortgang harmonisatie
a. Harmonisatie verordeningen
De secretaris meldt dat op 13 december 2018 door de raad de subsidieverordening voor
gemeentelijke monumenten is aangepast aan de gegroeide praktijk: niet alleen de CEN, maar ook
het Erfgoedhuis / Monumentenwacht Zuid-Holland mogen adviseren over de subsidie-aanvraag; dat
is met name bedoeld voor de nogal specialistische berekening van subsidiabele kosten.
De uitslag van de raadsverkiezingen op 21 november 2018 en de vorming van de coalitie hebben
geleid tot een politieke meerderheid voor wijzigen van het aanwijzingsbeleid van gemeentelijke
monumenten. De voorbereide harmonisatie van de drie verordeningen heeft dan ook niet kunnen
plaatsvinden met alle hamerstukken van de raad in januari.
De commissie adviseert in deze nieuwe politieke situatie de aanwijzing van monumenten wel in de
verordening te laten staan, met als toevoeging voor nieuwe procedures dat dit niet zal gebeuren
zonder instemming van de eigenaar. Er kunnen dan bijvoorbeeld nog wel incidentele aanwijzingen
plaatsvinden op verzoek van een eigenaar. De commissie adviseert dit mede vanwege de
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mogelijkheid om in de loop van de tijd ook jonger erfgoed van wederopbouw of post-65 aan te
kunnen wijzen als monument.
b. Nieuwe erfgoedcommissie: voortgang procedure
De verordening op de erfgoedcommissie zal als eerste worden voorgelegd aan de raad, om die
commissie spoedig te kunnen instellen en snel te kunnen beginnen met werving van
commissieleden. Er zal extern worden geworven, de zittende leden mogen mee-solliciteren.
De leden van de CEN adviseren om lokale erfgoedkennis een vaste plek te geven en bij de
benoeming van commissieleden ten behoeve van de continuïteit een goede mix te vinden van
aanwezig kennis en ’nieuw bloed’.
De vraag is gesteld of de nieuwe commissie wel kan adviseren als de nieuwe erfgoedverordening
nog niet is vastgesteld. De secretaris wijst erop dat in de verordening op de erfgoedcommissie al is
opgenomen over welke zaken de commissie adviseert, dat dit niet afhangt van de
erfgoedverordening.
Actiepunt: de leden van de CEN zullen op de hoogte worden gesteld van de openstelling van de
sollicitatie-procedure.

5. Sluiting en volgende vergadering
a. Datum volgende vergadering
Het is niet zeker of er nog een adviesvergadering nodig / wenselijk is. Voor de zekerheid wordt een
vergaderdatum gereserveerd in de week van maandag 20 mei.
Naar aanleiding hiervan merken de commissieleden op dat zij nog graag een informeel afscheid
hebben van deze commissie, die al sinds eind 2013 in functie is.
Gekozen wordt voor een bijeenkomst aansluitend aan de lezing van Harrie Salman op zondag 29
september (14 – 15:30) uur, over de geschiedenis van de heilige Jeroen.

b. Rondvraag en sluiting
Henk Jan Derksen bedankt de leden voor hun inzet en betrokkenheid bij het Noordwjjkse erfgoed en
de plezierige samenwerking, waardoor hij Noordwijk goed heeft leren kennen.

Na dit agendapunt volgt een besloten gedeelte, zonder pers en publiek. Daarna sluit de voorzitter de
vergadering om 21.40 uur.
Actielijst voor de secretaris:
1.
De leden van de CEN zullen op de hoogte worden gesteld van de openstelling van de
sollicitatie-procedure voor de nieuwe erfgoedcommissie.
2.
Het eventueel organiseren van een (laatste) vergadering, voordat de nieuwe commissie is
geïnstalleerd.
3.

Het regelen van een informeel afscheid van de oude commissie.
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