Verslag openbare deel

Vergadering Monumentencommissie 5
september 2019
Aan
Kopie aan

: Leden van de Monumentencommissie
: Wethouder J.P. van den Berg

Behandeld door
Locatie

: Jetty van der Gugten
: Boekhorstzaal Herenweg 4, Noordwijkerhout

Datum
Tijd

: 5 september 2019
: 9.00u

Zaaknummer
Aanwezige leden

: 9188
: L. Vis, R. Glas, M.A. Bergman, J. Dröge, E. Töns, R.J.N. Daniels en J.M. van

der Gugten
Belangstellenden

: […]

1. Opening en mededelingen
De heer Vis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen verslag vorige vergadering en actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst:
•
Lijst eisen restauratie monumenten aan subsidieverordening N’hout, zal door de huidige
•

commissie worden behandeld
Reactie op rapport Groenstructuren St. Bavo, In afwachting op verdere ontwikkeling

•
•

Rails Langevelderweg 37c, wordt behandeld onder agendapunt 8
Rapport Historisch groen toezenden leden commissie, navragen aan Monique Zonneveld

3. Inspraak
[…] vraagt of het mogelijk is om de agenda met de bijhorende stukken in te zien op het
gemeentekantoor in Noordwijkerhout. Noordwijkerhout heeft geen baliefunctie op dit moment. Er
wordt wel aangegeven dat het mogelijk is om de behandelend ambtenaar te informeren naar de
stukken.
[…] gaat in op de plannen van het Centrum en de adviserende rol van de Monumentencommissie. De
balans vinden en meelopen met de plannen vindt hij belangrijk.
Ook vraagt hij zich af of de oude bollenschuur aan de Langevelderweg 37c moet worden
omgebouwd voor arbeidsmigranten. Hij maakt zich zorgen over de waarde van de bollenschuur, de
locatie en de omgeving voor deze bestemming.
Over de bestemming heeft de Monumentencommissie geen inspraak in. De functie is wel belangrijk
voor het behoud van de bollenschuur en de omgeving.

[…] vind dat een Zonnepark niet thuishoort in het Landgoed Leeuwenhorst. Hierover wordt
opgemerkt dat Dhr. Vis en Monique Zonneveld een bezoek hebben gebracht aan het Landgoed. De
commissie heeft aangegeven hier beter van op de hoogte willen zijn gehouden. Dit zal worden
besproken in de vergadering onder punt 10.

4. Zeestraat 54, legalisering verbouwing schuur
De commissie is voor de aanvang van de vergadering op locatie geweest om de schuur te bekijken.
Voor de verbouwing van de schuur is geen vergunning verleend. Er is een handhavingsverzoek
binnengekomen vanwege de bestemming en zorg voor overlast.
Overweging:
De monumentencommissie is van mening dat de bouwwerkzaamheden met voldoende kwaliteit en
zorg is uitgevoerd. Hierbij wordt aangegeven dat het woonhuis behorende bij de boerderij een
grotere monumentale waarde vertegenwoordigt dan de nabijgelegen schuren. De commissie is
daarom bereid bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning een positief advies af te geven aan
het college.
De commissie adviseert niet over de functiewijziging die noodzakelijk is bij het beoogde gebruik, als
dit zich niet verzet tegen het belang van de monumentenzorg. Wel maakt de commissie zich zorgen
over de bestemming, als hier commercieel veel mogelijkheden zijn. Benadrukt wordt daarom om de
functionele mogelijkheden goed af te kaderen.
Conclusie:
Er wordt geadviseerd medewerking te verlenen aan het initiatief.

5. Herenweg 4, gebruik raadszaal en publieke tribune als
vergaderzaal
Joop Hofland en Dirk-Jan Dekker, beide gebouwenbeheerder van de gemeente Noordwijk, geven een
toelichting over de functiewijziging van de raadzaal en publieke tribune. Vanwege de fusie heeft het
gemeentekantoor in Noordwijkerhout te weinig vergaderruimte. Het plan is om de tribune af te
scheiden van de raadzaal voor een aparte spreekkamer. De tribune is van later datum en van minder
waarde dan overige onderdelen in de zalen. De heren vragen om een standpunt van de commissie
over de mogelijkheden.
Overweging:
De commissie geeft aan om de raadzaal weer in zijn oude opstelling terug te brengen. Na gegaan
moet worden of er oude foto’s zijn. Ook moet worden gekeken of het tapijt ontworpen is door
Kropholler en passend is gemaakt voor de raadzaal. De Monumentencommissie verzoekt om met
een analyse en planuitwerking te komen.
De commissie geeft aan dat er voldoende materiaalkennis beschikbaar is, om de opening die
gemaakt is tussen de raadszaal en de tribuneruimte onzichtbaar te herstellen. Er zal een passende
steen worden gezocht moeten worden voor de afscheiding van de raadszaal.

Conclusie:
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De commissie adviseert onderzoek te doen naar de oorsprong van het vloerkleed en na te gaan hoe
de architect de ruimtes aanvankelijk heeft ontworpen. Uitgangspunt bij een nieuwe gebruik is het
oorspronkelijk ontwerp. Hierbij wordt een nieuwe invulling in de Raadszaal vooralsnog niet
noodzakelijk geacht. De ruimte waarin de tribune zich bevindt kan wel een nieuwe invulling krijgen.
Afgesproken wordt dat als een onderzoek is uitgevoerd en er meer plannen bekend zijn, de
initiatiefnemers opnieuw bij de commissie langs zullen komen.
Opgemerkt is verder dat de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed zal moeten worden geïnformeerd
bij een functiewijziging. Dit zal gebeuren indien noodzakelijk.

6. Centrumplannen Noordwijkerhout, Caroline versnel
Caroline Versnel schuift aan. Zij is de huidige projectleider van Centrumplannen Noordwijkerhout.
Caroline vertelt over een aantal lopende zaken in het centrum van Noordwijkerhout.
16 september vindt er een inloopavond plaats over de proef auto vrij/luw in het centrum.
Op dinsdag 3 september is er een bespreking geweest met de landschapsarchitect over de
beplanting in de tuin. De soorten planten blijven gehandhaafd. De strook van 3 meter in de tuin aan
de binnenkant langs het muurtje is wel een discussiepunt. De strook is niet overal 3 meter.
Ook zal er nog gekeken worden naar de proef van het nieuwe terrassenbeleid.
Met name over de gang van zaken nabij de Witte Kerk is de commissie niet te spreken. Er wordt
aangegeven dat er beter opgelet moet worden op behoud van het monumentale karakter van de tuin.
Gebruik voor allerhande evenementen en willekeurig geplaatste terrassen tasten deze waarden aan.
De Monumentencommissie vraagt zich ook af waarom de uitvoering zo sterk afwijkt van het
geadviseerde. Hierover wil zij graag ingelicht worden. De Monumentencommissie vraagt om de
onderliggende tekeningen waar de raad over heeft besloten.
Afgesproken wordt dat Caroline zal onderzoeken welke afspraken er zijn gemaakt na het advies van
de commissie. Bij de volgende vergadering zal de commissie hierover worden ingelicht.

7. Dorpsstraat 7, plaatsen kunstwerk
Natasja van der Wal, beleidsmedewerkster Kunst en Cultuur gemeente Noordwijk en […] kunstenaar
van de 5 kunstwerken zijn aanwezig.
Er is een aanvraag voor omgevingsvergunning binnengekomen voor het plaatsen van 5 kunstwerken
in de tuin vaan de Witte kerk. […] geeft uitleg over de totstandkoming van de kunstwerken.
De totstandkoming van de kunstwerken dateert vanuit de oude gemeente Noordwijkerhout.
Burgemeester Goedhart en Mevr. M. de Waard hebben verzocht om deze kunstwerken. In 2018
heeft de Raad hierop een besluit genomen.
De achterliggende gedachte is het zichtbaar maken van het verdwenen erfgoed. De plaats waar deze
kunstwerken geplaatst moeten worden is in de hof van de Witte kerk. Dit is tevens het beginpunt
van de fietsroute langs het verdwenen en bestaande erfgoed. Langs de fietsroute komen
informatieborden te staan die momenteel worden beschreven door Novato en Oud De Zilk.
De kunstwerken zijn gemaakt van rvs met draaiende bewegingen. Hoogte is 3 meter.
De kunstwerken beelden het volgende uit:
•
Boekhorst
•
•

Molenaar
Sixenburg
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•

Combinatie paardenkerkhof en trekvaart

•

Heilige hart kerk, De Zilk

De Monumentencommissie verbaast zich over de aanvraag van de kunstwerken die geplaatst
zouden worden in het hof van de Witte kerk. De commissie is hier niet eerder bij betrokken geweest.
Overweging:
De commissie is op de hoogte gebracht van het initiatief met betrekking tot de kunstwerken. Daarbij
is ook aangegeven dat het hier gaat om een kunstwerk dat dient ter afsluiting van de verdwenen
erfgoed fietsroute die in de maak is. In het kunstwerk zijn vijf belangrijke Noordwijkerhoutse
thema’s weergegeven in roestvrij staal door middel van een draaiende afbeelding in een
kasteelvorm, dat het verdwenen Huis te Boekhorst voor stelt. De monumentencommissie is positief
over deze invulling. Als het mogelijk is zou zij er de voorkeur aan geven als een uitleg over de
betekenis van het kunstwerk ook nabij het kunstwerk kan worden weergegeven. Eventueel gebruik
van de kunstwerken als beeldmerk op de bebording wordt als optie voorgesteld.
De beoogde locatie kan echter geen goedkeuring vinden bij de commissie. Met de plaatsing van het
kunstwerk nabij de kerk wordt de aandacht te sterk afgeleid van de kerk zelf. Het beoogde
materiaalgebruik wordt voor deze locatie ook niet passend bevonden. Hiermee geeft de plaatsing
van het kunstwerk een ontsierend effect voor de kerk, terwijl juist een sierend effect wordt beoogd.
Conclusie:
Vanwege de beoogde locatie adviseert de commissie niet akkoord te gaan met het initiatief. De
monumentencommissie adviseert om een locatie voor het kunstwerk te vinden waar het kunstwerk
op zichzelf, een toegevoegde waarde kan bieden aan de omgeving.
De commissie geeft aan om met een voorstel te komen voor een andere locatie en zien graag de
teksten van de informatieborden tegemoet. Afgesproken wordt om de commissie bij de volgende
vergadering op 31 oktober over de nieuwe locatie in te lichten en op de hoogte te brengen van de
teksten.

8. Langevelderweg 37c, treinrails
Vervallen

9. Herenweg 80, herbestemming bollenschuur
Vervallen

10. Zonnepark Leeuwenhorster Hoek
Vervallen

11. Rondvraag
Vervallen

12. Sluiting en volgende vergadering
Vanwege tijdgebrek en andere verplichtingen van de leden van de vergadering wordt de vergadering
gesloten. Aangegeven wordt dat de volgende vergadering pas op 31 oktober zal plaatsvinden. De
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voorzitter stelt daarom een extra vergadering vast om de niet behandelde onderwerpen alsnog te
bespreken. Deze zal plaats vinden op 19 september 2019.
Vastgesteld d.d. 19 september 2019

L. Vis
Voorzitter
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Secretaris

