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Woord Vooraf
Ons cultureel erfgoed is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Dat geldt niet
alleen voor de bewoners maar ook voor gasten van buiten. Het rijke verleden speelt een rol in
de beleving van onze gemeente. Het kan ook steeds weer opnieuw als inspiratiebron dienen.
Om monumenten voor de lange termijn te behouden en te behoeden voor verval en aantasting,
is gemeentelijk beleid noodzakelijk. De gemeente heeft naast de vele bijzondere gebouwen ook
talloze archeologische ‘onzichtbare’ sporen. Samen met de landschappelijke ligging aan zee
zijn dat waardevolle troeven van Noordwijk. Het is ook om deze reden dat in plaats van
monumentenbeleid wij liever spreken van erfgoedbeleid.
Met veel voldoening presenteer ik u dan ook onze eerste beleidsnota Erfgoedbeleid van
Noordwijk.
Nieuwe wettelijke taken en ontwikkelingen maakten het opstellen van dit beleid nodig. De basis
van deze nota is gevormd met de nog niet vastgestelde monumentennota van 2009 waarvoor
toentertijd geen middelen beschikbaar waren. Wij hebben naast het oormerken van budget voor
dit beleid en de omvorming van de monumentennota naar een integrale erfgoednota, ook de
noodzakelijke inventarisaties uitgevoerd en instrumenten ontwikkeld om onze rol als bevoegd
gezag ter bescherming van ons erfgoed naar behoren te kunnen vervullen.
Het erfgoedbeleid kan daardoor direct worden uitgevoerd. Het college kan de uitvoering ter
hand nemen conform het voorgestelde beleid en met behulp van bruikbare instrumenten, zoals
de erfgoedverordening en de waardekaarten.
Naast bescherming is het belangrijk dat ons erfgoed levend blijft. Het erfgoed getuigt van ons
verleden en geeft karakter en identiteit aan onze leefomgeving. Bovendien geeft het herkenning
voor bewoners en verrassing voor bezoekers. Het is daarom belangrijk dat we de kansen
zoeken en benutten om onze kwaliteiten te koesteren en uit te dragen en bij nieuwe
ontwikkelingen te betrekken om de identiteit van Noordwijk te versterken.
Mijn doel is het de komende jaren de rijkdom aan schatten goed te beschermen, te benutten én
uit te dragen voor onze toekomstige aantrekkelijke leefomgeving.
Martijn Vroom
Wethouder Erfgoed
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1.

Inleiding

De gemeente Noordwijk wil de omgang met haar cultureel erfgoed vastleggen en met
praktische instrumenten oppakken. De gemeente heeft tot op heden nog geen beleid op dit
gebied vastgesteld. Wel voorzag de gemeente met een monumenten- en subsidieverordening
in de taakstelling voor de omgang met gebouwde monumenten. De monumentennota die in
2009 was opgesteld met betrekking tot het behouden, benutten en stimuleren van erfgoed, was
al ver in het besluitvormingsproces gegaan (akkoord college, commissie, inspraak, commissie
en geagendeerd voor vaststelling door de Raad). De nota is door het presidium niet
overgenomen omdat er prioriteiten moesten worden gesteld in het verlengde van de
kerntakendiscussie.
Nieuwe kaders voor het erfgoedbeleid

Het college heeft de ambities bijgesteld en zich in eerste instantie gericht op de
gedecentraliseerde taakstelling van de gemeente met betrekking tot het erfgoed. Met deze
integrale Erfgoednota wordt dan ook voldaan aan de wettelijke verplichtingen van de gemeente
als bevoegd gezag ten aanzien van de gebouwde (rijks)monumenten, het van rijkswege
beschermd dorpsgezicht en archeologie. Het gaat hierbij voornamelijk om taken die voorheen
door de rijks- en provinciale overheid werden vervuld. Zo zijn inmiddels met ingang van 2011
structurele middelen geoormerkt voor de noodzakelijke capaciteit ten behoeve van het beleid.
Het wordt daardoor mogelijk de archeologische taken uit te voeren conform de verplichtingen.
Er is daarvoor een samenwerkingsverband met de gemeente Katwijk aangegaan. In 2011 is
eveneens de integrale erfgoednota opgesteld met de diverse inventarisaties en producten die
de komende jaren als kaders voor de beleidsuitvoering moeten dienen.
De rijkdom van het erfgoed van Noordwijk geeft niet alleen verplichtingen maar ook kansen
voor de ontwikkeling van onze gemeente en de kernen die beide zo onderscheidend zijn. Juist
in onze gemeente, die op gezette tijden zoveel gasten van buiten heeft, is het belang van
cultuurhistorie onmiskenbaar. De recreanten vragen naast vertier om authenticiteit en
informatie. Zij zijn gediend met mogelijkheden zich in hun omgeving te verdiepen. In die zin
biedt Noordwijk een ongekende schat aan mogelijkheden. Maar ook de inwoners zelf hebben
belang bij de waardering van de kwaliteiten uit het verleden, de identiteit van hun leefomgeving,
de genius loci.
Waar de laatste decennia de intieme vissersplaats uitgroeide tot een mondaine badplaats,
aanvankelijk met argusogen bekeken, begint met het verstrijken van de tijd interesse te
ontstaan voor deze periode en het cultureel erfgoed. De elementen van weleer geven net dat
aantrekkelijk eigene in de zo veranderde omgeving. Het college wil dan ook onderwerpen die
als bepalend voor de geschiedenis van Noordwijk worden beschouwd extra accent geven:
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Noordwijk als badplaats, de bollencultuur, de omgang met bijzonder graven, graven en
monumenten van vooraanstaande Noordwijkers, en de betekenis van Sint Jeroen.
Behoud door ontwikkeling

De gemeente streeft naar een symbiose tussen behoud van identiteit en het mogelijk maken
van de ruimtelijke ontwikkelingen. Onze gemeente sluit aan bij het rijk en de provincie met
behoud door ontwikkeling: het inzetten van waardevol cultureel erfgoed om de ruimtelijke
ontwikkelingen een extra kwaliteitsimpuls te geven. Dat er al zo veel is verdwenen is een
erkend gegeven. De kwaliteiten van het verleden stonden onder grote druk door nieuwe,
ambitieuze ruimtelijke plannen als de ontwikkeling van woningen, winkelcentra en recreatieve
voorzieningen. Deze initiatieven hebben invloed gehad op de herkenbaarheid en
beleefbaarheid van verkavelingspatronen en bebouwing.
Gemeentelijke monumentenlijst

In dit kader komt ook de gemeentelijke monumentenlijst naar voren, die als voornemen bij de
nota in 2009 voorlag. Hoewel het hier geen wettelijke taakstelling betreft wil de gemeente deze
lang gekoesterde wens van velen nu eindelijk realiseren. Er zijn daarom incidentele middelen
vrijgemaakt om de procedure voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in gang te
zetten. De noodzakelijke voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels getroffen. Er ligt een
inventarisatielijst van Dorp, Stad en Land voor potentiële gemeentelijke monumenten. Deze
dient als uitgangspunt, samen met de reacties die tijdens de inspraakprocedure van de
Monumentennota zijn binnengekomen. Na vaststelling van het beleid kan de uitvoering van dit
onderdeel direct ter hand worden genomen. Wij willen een onafhankelijke deskundige
erfgoedcommissie in het leven roepen die het college gevraagd en ongevraagd kan adviseren
in deze. Een Commissie Erfgoed Noordwijk (CEN) kan in de toekomst het college adviseren
over de monumenten en andere zaken met betrekking tot het cultureel erfgoed. Ook voor het
functioneren van deze commissie zijn middelen gereserveerd in de begroting.
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2.

Samenvatting nota ‘Erfgoed op de kaart’

Deze erfgoednota geeft:

Een goede basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen ten aanzien van gebouwde
(rijks)monumenten, het van rijkswege beschermd dorpsgezicht en archeologie.
Daarvoor de vaststelling van de noodzakelijke maatregelen:
• Een visie en structuur voor de omgang met het erfgoed;
• De herijking van de Monumentenverordening 2004 met de Erfgoedverordening 2011;
• De archeologische waarde-, verwachtings- en beleidsadvieskaart;
• De bouwhistorische verwachtingskaart;
• Formatie voor uitvoering van het beleid en de wettelijke taken voor het erfgoed.

Deze erfgoednota biedt tevens:

•
•
•

•
•
•

•

•

Een goede basis voor het besluit een gemeentelijke monumentenlijst te gaan voeren;
Noodzakelijke criteria voor het waarderen van monumenten;
De vaststelling van de inventarisatie van potentiële gemeentelijke monumenten, opgesteld
door Dorp, Stad en Land, als vertrekpunt voor de aanwijzing van de gemeentelijke
monumenten;
De verbinding met het regionaal bollenschurenbeleid;
Een overname van de conclusies van de regionale collectie bollenschuren;
Een voorstel tot het benoemen van de accenten in het beleid inzake de geschiedenis van
Noordwijk met de visie op de aanpak van deze accenten, bollencultuur, badplaats, Sint
Jeroen en bijzondere graven en monumenten en graven van vooraanstaande Noordwijkers;
Een onderbouwing voor het installeren van een eigen gemeentelijke erfgoedcommissie voor
advisering aan het college volgens de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten;
Een verbinding met de planologische kaders van het ruimtelijk beleid.

De vervolgacties op basis van deze nota zijn:

•
•
•

Een raadsvoorstel inzake de wenselijke beleidsuitgangspunten in aanvulling op de
wettelijke taakstelling, betreffende de Verordening Commissie Erfgoed Noordwijk (CEN);
Het installeren van de Commissie Erfgoed Noordwijk (CEN);
Gemeentelijke monumentenlijst:
- De vaststelling van de verordening op de Commissie Erfgoed Noordwijk (CEN)
door de Raad;
- Het stellen van prioriteiten voor de aanwijzing van monumenten;
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De inventarisatie van bijzondere graven en graven van bijzondere Noordwijkers
en het vaststellen van specifieke criteria daarvoor;
- Starten van de procedure voor aanwijzing te starten op basis van de lijst van
Dorp Stad en Land;
- De eigenaren in kennis te stellen en te informeren over hun rechten en plichten;
- Behandelen van de inspraakreacties en binnen gekomen verzoeken;
De vaststelling van een definitieve lijst met gemeentelijke monumenten door het
college;
Het opnieuw informeren van de eigenaren en openbaar maken van de gegevens;
De gefaseerde invoering van de gemeentelijke monumentenstatus.
-

-

Mogelijke vervolgacties op basis van deze nota zijn:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De voortzetting van de uitwerking van het regionale archeologiebeleid;
Vervolgacties ter bescherming en benutten van ons erfgoed;
Vervolgacties communicatie en informatie;
De verdere inventarisaties ten behoeve van beleidsvoornemens (in aanvulling op de
wettelijke taakstelling):
- Visie/inventarisatie bollencultuur;
- Visie/inventarisatie Noordwijk badplaats;
- Visie/inventarisatie St. Jeroen en Noordwijk;
De verdieping van het erfgoedbeleid met een visie op het cultuurlandschap, interieurs,
landgoederen, groen;
De vaststelling van beeldbepalende panden;
Activiteiten voor de stimulering en het uitdragen van het beleid;
Stimulerende maatregelen onderzoeken voor eigenaren van rijks-, en gemeentelijke
monumenten;
Informatie aan eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten;
Het onderzoeken van de mogelijkheid voor fondsvorming voor eigen stimulerende
maatregelen zoals laagdrempelige leningen;
Regionaal overleg met de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek;
Aanvullende criteria voor het herbestemmen van monumentale objecten;
De verbreding van het beleid naar andere beleidsvelden.

7

3.

Visie op het Cultureel Erfgoed

3.1 Waarom nieuw beleid
In ons collegeprogramma geven wij aan te streven naar de versterking van de
aantrekkingskracht van Noordwijk. Met deze nota willen wij die doelstelling vorm geven op het
gebied van het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische kwaliteiten naar economische
perspectieven vertalen. Een nota erfgoedbeleid is noodzakelijk om de taak als bevoegd gezag
adequaat te kunnen vervullen. Zo schrijft de Wet op de archeologische monumentenzorg voor
dat gemeenten passend beleid dienen te formuleren om het bodemarchief waar nodig te
kunnen beschermen. Verder hebben de onlangs ingevoerde Wet op de Beperking van de
Adviesplicht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) tot gevolg dat de
gemeentelijke verordening en beleid op het gebied van gebouwde monumenten en archeologie
aangepast dienen te worden aan de nieuwe regelgeving. Ook de wijzigingen van het rijksbeleid,
zoals neergelegd in het rijksbeleid onder de noemer Modernisering van de Monumentenzorg
(MoMo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn in ons
gemeentelijk beleid opgenomen.
Het beleid biedt tevens een uitgesproken kans meer helderheid en continuïteit aan te brengen
in de toekomstige zorg voor het erfgoed dat de gemeente rijk is. Met het ontwikkelen van
erfgoedbeleid willen wij bereiken dat duidelijk is welk belang de gemeente hecht aan het
behoud van het cultureel erfgoed en op welke wijze wij het realiseren hiervan vorm willen
geven. Daardoor kunnen actuele vragen over de beheersbaarheid van het
monumentenbestand, de zorg voor kwaliteit en financiering en de betekenis van
monumentenzorg binnen de ruimtelijke ordening adequaat opgepakt worden.

3.2 Cultureel Erfgoed
Cultureel erfgoed is een breed begrip. Het is daarom van
belang dat wij aangeven wat wij in deze nota hieronder
precies verstaan. Bij de Rijksoverheid wordt cultureel
erfgoed omschreven als:
De sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en
tastbaar aanwezig zijn. Deze sporen kunnen uit materieel
erfgoed bestaan in de vorm van voorwerpen in musea,
archeologische vondsten, archieven, monumenten en
landschappen. Maar de sporen kunnen ook bestaan uit
immaterieel erfgoed in de gedaante van verhalen,
gewoonten en gebruiken.
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Zoals uit de inleiding al blijkt ligt in deze nota het zwaartepunt op de omgang met het materieel
erfgoed binnen onze gemeente. Dit omdat de gemeente bij de zorg voor tastbare zaken een
directe, wettelijke verantwoordelijkheid heeft. Het
college heeft besloten zich in eerste instantie vooral
te richten op de prioriteiten en kerntaken van de
rijksmonumenten en archeologie, met inbegrip van
de aandacht voor het cultuurlandschap.
Hoewel de focus ook minder op immaterieel erfgoed
ligt, wil dit niet zeggen dat wij hier geen belang aan
hechten. Wij zijn van mening dat verhalen en
gebruiken van Noordwijkers een wezenlijk onderdeel
uitmaken van het cultureel erfgoed. Maar behoud en
bekendmaking van dergelijke immateriële zaken ligt
in de ogen van de gemeente met name bij de
musea, historische stichtingen en andere instellingen
die zich actief met erfgoed binnen Noordwijk
bezighouden. Vanuit het cultuurbeleid van de
gemeente wordt daar dan ook aandacht aan gegeven.

3.3 Kernkwaliteiten van Noordwijk
De Gemeente Noordwijk profileert zichzelf als badplaats met stijl en met een aantrekkelijk
cultureel en kunstzinnig klimaat. In de Toekomstvisie 2025 kiest de gemeente voor kwalitatieve
groei en koppelt dat aan haar lokale geschiedenis: “De invulling van het begrip kwalitatieve
groei ontleent Noordwijk aan haar omgeving. De eigen cultuurhistorie levert diversiteit,
geborgenheid en authenticiteit aan als maatstaven voor verdere ontwikkeling”. Noordwijk wil
een aantrekkelijke verblijfplaats zijn en blijven. Aantrekkelijk voor zowel bewoners als
bezoekers. Een Noordwijk dat zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere
plaatsen aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol en charmant. Noordwijk heeft door de
eeuwen heen haar eigen karakter gevormd. Heel kenmerkend voor Noordwijk zijn de twee
kernen met een heel eigen oorsprong en uitstraling. Zij vertellen beide een ander verhaal.
1
Cultuurhistorie maakt daar een onlosmakelijk onderdeel van uit.
Historische personen

•
•
•
•
•
1

Albert Verwey en Willem Kloos
Thomas Mann
Maria Montessori
Jacques Urlus
Gerhard Ary Ludvig Morgenstjerne Munthe
Bron Cultuurnota Gemeente Noordwijk 2010
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•
•
•
•
•
•

Charlotte van Pallandt
Henriette Roland Holst
Jan van der Does
Max Lieberman
Jan Kloos
Daniel Noteboom

Legendes en verhalen

•
•
•
•
•

Jeroen van Noordwijk
Sint Jorisgilde
Kruidenteelt (Boerhaave, Clusius) en bedevaart
Kruistochten
De late middeleeuwen

Monumenten en archeologie

•
•
•
•
•
•
•
•

Oude Jeroenskerk (en toren)
Diverse oude en historische panden in Noordwijk-Binnen
Begraafplaatsen
Architectuur van de 20e eeuw
De Atlantikwall
Cultuurlandschap (polders, verkaveling, hagen, duinontginning, steilrand)
Bollenteelt
Vissersplaats/badplaats

Er is een gemeentearchief, waar naast de overheidsarchieven ook archieven van particulieren
te vinden zijn. Daarnaast is er uitgebreide informatie te vinden over de geschiedenis van
Noordwijk en de Noordwijkers in de vorm van onder andere het fotoarchief. Het best getuigen
de sporen in het ondergronds en bovengronds erfgoed van die geschiedenis, die tot zeer ver
terug gaat.
Oude geschiedenis

In het verre verleden vormden Noordwijk en de toenmalige kuststrook een ideaal
vestigingsgebied ten opzichte van het uitgestrekte veengebied dat zich tussen de kust en de
huidige provincie Utrecht uitstrekte. De strandwallen en strandvlaktes boden het decor voor de
eerste menselijke bewoning. Landbouwers trokken naar dit gebied tussen de zee in het westen
en de veenmoerassen in het oosten. Op basis van losse vondsten kan de eerste bewoning van
Noordwijk al in het Late Neolithicum (5300-2000 voor Chr.) geplaatst worden. De eerste
duidelijke sporen van bewoning in Noordwijk stammen uit de Vroege Bronstijd (2000-1800 voor
Chr.). Bewoning van de regio lijkt duidelijk toe te nemen vanaf de Late Bronstijd / IJzertijd (1100
- 800 v. Chr.). Dit is de opmaat naar intensieve bewoning gedurende de IJzertijd met
vindplaatsen door de hele gemeente.
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Omstreeks het jaar nul leidde de tot dan toe ongebreidelde expansiedrift van Rome tot de
verovering van de nu Nederlandse gebieden ten zuiden van de Rijn. De Rijn vormde de
noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze grens wordt aangeduid als limes. Noordwijk had in
deze periode een interessante ligging direct ten noorden van de limes. Ten zuiden van de
gemeente lagen twee belangrijke Romeinse nederzettingen: de nederzetting in en mogelijk rond
de mysterieuze Brittenburg te Katwijk en het Romeinse castellum te Valkenburg. De rijksgrens
was geen ijzeren gordijn, integendeel, er was juist een levendige communicatie over en weer
tussen de gebieden ten noorden en zuiden van de limes.
Na het vertrek van de Romeinen regeerden tot de Vroege Middeleeuwen in dit gebied de Friese
koningen. Het gebied van dit illustere volk besloeg de kuststrook van de Westerschelde tot bij
Dokkum. Aan hun bewind kwam een einde met de opkomst van de Franken vanuit het zuiden.
De Frankische expansie in het gebied van de Friezen ging gepaard met kerstening. Al in 690
kwam Sint Willibrord, een Engelse monnik, aan land bij de monding van de Rijn in of nabij het
huidige Katwijk. Zijn missie was om de Friezen te bekeren. Later zouden ook Bonifatius en
anderen, zoals Sint Jeroen, deze taak verrichten. Jeroen was de zoon van een Schotse
edelman die in 847 zou zijn geland tussen Katwijk en Noordwijk om te gaan missioneren in het
gebied.
De Middeleeuwen

Gedurende de periode van de Volle en Late Middeleeuwen (1000-1500) ontwikkelde Noordwijk
zich verder. Het werd een ambacht onder de Graven van Holland. Tijdens de Volle en Late
Middeleeuwen ontwikkelde de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen zich tot een
bedevaartsplaats voor Sint Jeroen.
Weteringen (waterlopen) omringden de dorpskern van Noordwijk-Binnen. De weteringen
houden verband met het verlenen van stadsrechten aan Noordwijk in 1398. Het verzoek om
deze rechten kwam van de dorpelingen. De lokale edelen wisten hier niets van af. Zij wilden de
stadsrechten echter niet, omdat zij hierdoor een deel van hun zeggenschap zouden kwijtraken.
Voor het behouden van stadsrechten moest er een muur om de stad komen. Deze stadsmuur
kwam echter niet tot stand. Zodoende werden de rechten door Graaf Albrecht van Beieren weer
teruggenomen en bleef Noordwijk onder het Bourgondische en Oostenrijkse Huis een
ambachtsheerlijkheid.
In 1450 was er een grote dorpsbrand, die een groot deel van het dorp, inclusief de kerk van Sint
Jeroen, in de as legde. Alleen de kerktoren overleefde het inferno. Er werd snel een nieuwe
kerk, de huidige ‘Oude Jeroenskerk’ opgetrokken, naast de herbouw van het gasthuis met kapel
en een armenhuis (Het Heilig Geesthuis). Ook werd op de plaats van het begijnhof een nieuw
klooster gesticht, gewijd aan de heilige Barbara.
Niet alleen in Noordwijk-Binnen vonden ontwikkelingen plaats. Buiten dit dorp ontstonden
nieuwe nederzettingen. Ten eerste ontstond er een vissersnederzetting bij de zee: de basis van
de
Noordwijk aan Zee. Omstreeks het begin van de 14 eeuw werd een kapel gesticht in deze
jonge nederzetting. Een tweede kapel, gewijd was aan de heilige maagd Maria, Sterre van de
de
zee, werd gesticht begin 14 eeuw in de noordelijk gelegen heerlijkheid Langhevelt. Deze
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bestuurlijke eenheid besloeg ook een buurtschap of een gehucht Langeveld, welke een lange
bewoningsgeschiedenis kent. Van de oude geschiedenis getuigen nog vele woningen in het
historische centrum van Noordwijk-Binnen. In 1992 is de oude dorpskern door het rijk dan ook
aangewezen als beschermd dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet 1988. Veel oude
panden, statige herenhuizen, prachtige gevels, een kruidenwinkeltje en de eeuwenoude
lindebomen in de verschillende straten, getuigen van een eeuwenlange welvaart. De oudste
Noordwijkse lindebomen zijn omstreeks 1740 geplant en al in een vroeg stadium tot snoeilinden
gemaakt. Door het snoeien van de linden verkreeg men in de smalle straten een tunneleffect.
Vooral aan de Voorstraat is dat nog goed te ervaren, samen met de vele monumentale panden,
waaronder een bijzonder Bollenschuurcomplex op de nummers 114, 116 en 118 en uiteraard
de Oude Jeroenskerk.
Van vissersdorp tot badplaats

In de oude kern van Noordwijk aan Zee hadden tot de badplaatsontwikkeling eind 19e eeuw de
belangrijkste activiteiten betrekking op visserij en landbouw. Een zekere mate van
zelfvoorzienendheid leidde tot een cultuur van kleinschalige land- en tuinbouw op en om het
eigen erf. Aan de Hoofdstraat bevonden zich de meeste woningen en voorzieningen als
kruideniers, scholen en kerken. Achter dat centrale lint werd in de loop van de tijd steeds meer
bijgebouwd, maar in eerste instantie louter als bijgebouwen of kleinschalige buitenplaatsen. Dit
kreeg steeds meer het karakter van willekeurig geplaatste huisjes met introverte erfjes op een
grillig stratenpatroon.
Rond 1860 nam de functie van vissersdorp af, waardoor Noordwijk aan Zee zich meer ging
richten op de opkomende toeristenindustrie. De eerste contouren van de boulevards ontstonden
met hotelbouwwerken die zich frontaal op de zee oriënteren. Daarnaast breidde de woningbouw
zich uit in het verlengde van de toenemende economische activiteiten.

3.4 Symbiose van cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling
Cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen de inwoners een gevoel van eigenheid en
herkenbaarheid in hun woonomgeving en gasten een bijzonder meerwaarde in de beleving. Dat
geldt voor de twee kernen met Noordwijk-Binnen als een karakteristiek historisch centrum en
Noordwijk aan Zee als badplaats met allure. Met name de geschiedenis en authenticiteit geven
dat men graag in Noordwijk wil zijn en terugkomen. De omgeving is in onze optiek dan ook niet
zomaar een willekeurige verzameling van uitwisselbare elementen, maar heeft zijn eigen
specifieke betekenis als gevolg van historie en persoonlijke associaties. Als gemeente zijn wij
dan ook van mening dat het van belang is dat wij voor toekomstige, te ontwikkelen
leefomgevingen inspiratie ontlenen en vorm geven aan de continue, doorgaande lijnen van de
Noordwijkse geschiedenis. De identiteitvormende kwaliteit van cultureel erfgoed sluit logisch
aan op ruimtelijke vraagstukken.
Het cultureel erfgoed dient daarom integraal onderdeel uit te maken van het ruimtelijk beleid.
Ruimtelijk beleid richt zich in algemene zin op het tot stand brengen van een betekenisvolle
fysieke omgeving. Uitgangspunt van de gemeente is dat het ruimtelijk beleid zo functioneert, dat
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in een vroeg stadium van de ruimtelijke planvorming geanticipeerd wordt op de mogelijke
aanwezigheid van waardevol cultureel erfgoed binnen een plangebied. Een goed voorbeeld van
de hier bedoelde aanpak is de manier waarop de gemeente probeert de omgang met de
bollenschuren een bijzondere plek te geven.

3.5 Informatiebron en inspiratiebron
Het Noordwijkse cultureel erfgoed dient in de optiek van de gemeente een kennisbron voor
musea, geschiedenisonderwijs en voorlichting te zijn. Educatie is een belangrijk middel om het
historisch besef van Noordwijkers te versterken. Voor bewoners, gebruikers en toeristen vormt
het cultureel erfgoed een beeldverhaal, de spiegel van de bewoningsgeschiedenis. Het in stand
houden van en betekenis geven aan cultuurhistorische waarden waarborgt de overdracht van
informatie over de loop van onze geschiedenis. Cultureel erfgoed ontstaat elke dag, maar het is
zaak informatie van vroeger en verhalen van bewoners te bewaren en bewust te gebruiken voor
vernieuwing, op zo’n manier dat cultuurhistorische informatie inspiratie oplevert. Archieven,
musea en historische verenigingen spelen een logische en belangrijke rol bij de
informatieoverdracht over dit immateriële en materiële cultureel erfgoed. In het cultuurbeleid
wordt daarom ook een belangrijke plaats ingeruimd met betrekking tot het cultuurhistorisch
erfgoed.

3.6 Economische en esthetische waarde
Cultureel erfgoed is inmiddels erkend als een economische factor. Als gemeente zijn wij er van
overtuigd dat cultuurhistorische kwaliteit mogelijkheden biedt voor recreatie en toerisme.2 De
aanwezigheid van cultureel erfgoed bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een woonomgeving
en is een factor bij de keuze van mensen om zich ergens te vestigen. De belangstelling voor
cultuur en cultuurhistorie is de afgelopen vijfentwintig jaar sterk gestegen. Mede onder invloed
van het stijgende opleidingsniveau en de vergrijzende bevolking wordt een verdere groei van de
interesse in cultureel erfgoed, ook in Noordwijk merkbaar. Een goed voorbeeld waarbij
economische waarde en ontsluiting van cultureel erfgoed hand in hand gaan, is de keuze om de
toren van de St. Jeroenskerk toegankelijk te maken voor publiek. Sindsdien hebben vele
toeristen maar ook inwoners de tocht naar boven gemaakt om zo te genieten van het weidse
uitzicht.
Esthetische overwegingen zijn in de ogen van de gemeente eveneens een motief om cultureel
erfgoed in stand te houden. Schoonheid bestaat in vele varianten en velen genieten ervan. Dat
geldt niet alleen voor de esthetische waarde van afzonderlijke objecten maar ook voor de
samenhang en diversiteit van het totale scala aan karakteristieke architectuur, stedenbouw en
landschappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opknappen van de omgeving van kern van
Noordwijk Binnen en de aanpak van Noordwijk Zeewaardig.

2

Monument en rendement, De invloed van de monumentenstatus op de waarde van een woning, maart
2004
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4. Juridische en bestuurlijke kaders
Inleiding

Op rijksniveau zijn de voor erfgoed en ruimte belangrijkste wettelijke kaders de Wro/Bro en de
Monumentenwet 1988. De gemeente moet bij de verankering en uitwerking van haar beleid
rekening houden met deze geldende juridische en bestuurlijke kaders. Binnen deze kaders
beschikt Noordwijk over een eigen beleidsruimte (structuurvisie, erfgoednota) en eigen
juridische instrumenten (bestemmingsplan, omgevingsvergunning en gemeentelijke
verordening). Sinds 31 januari 2009 heeft de provincie Zuid-Holland geen provinciale
3
monumentenverordening meer. Er bestaan derhalve ook geen provinciale monumenten meer .
De provincie werkt nu met (digitale) cultuurhistorische waardekaarten, zie punt 4.4.
4.1 Cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk meewegen

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid,
onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dienen cultuurhistorische waarden
uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Dat betekent
dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in een
bestemmingsplangebied, moeten aangeven welke conclusies ze daaraan verbinden en op
welke wijze ze deze waarden borgen in het bestemmingsplan. Voor archeologie was in het Bro
al voorgeschreven dat in de toelichting bij het bestemmingsplan dient te worden aangegeven op
welke wijze met deze belangen moet worden omgegaan.
4.2 Vroeg in het proces

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan kunnen burgers en belangengroeperingen hun
visie geven op de cultuurhistorische waarden die in het desbetreffende gebied in het geding
zijn. De grote winst van inbedding van de cultuurhistorie in het systeem van structuurvisies en
bestemmingsplannen is dat een ieder al bij de planvoorbereiding belangen kan inbrengen
gedurende de terinzagelegging.
4.3 Handreiking Erfgoed en Ruimte

De handreiking Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel
van het programma Modernisering Monumentenzorg (MoMo) en vormt het centrale kennispunt
op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. De
handreiking beoogt gemeenten te ondersteunen in de opdracht om cultuurhistorie in de
ruimtelijke ordening mee te wegen. Deze handreiking is gebruikt bij het opstellen van de
erfgoednota van Noordwijk.

3

Bron: mail Vincent Collette naar aanleiding van conceptnota Monumentenbeleid Noordwijk d.d. 21-10-2009.
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4.4 Cultuurhistorische waardenkaarten

De Provincie Zuid-Holland heeft haar cultuurhistorisch erfgoed opgetekend op een
waardenkaart: de CHS (Cultuurhistorische Hoofdstructuur) Zuid-Holland. De geactualiseerde
digitale kaart over het culturele erfgoed in Zuid-Holland bevat gegevens over archeologie,
landschap en nederzettingen. De keuze voor deze objecten is door de Provincie bepaald en
dwingend, tenzij de gemeente daarvoor een eigen specifieke kaart heeft vastgesteld.
4.5 Een eigen Noordwijkse cultuurhistorische waardenkaart

In het verlengde van het opstellen van dit erfgoedbeleid zijn Noordwijkse cultuurhistorische
Waardenkaarten opgesteld voor zowel de bovengrondse- als de ondergrondse waarden met
opname van het beschermd dorpsgezicht, rijks- en (potentiële) gemeentelijke monumenten,
bouwhistorisch onderzoek, de archeologische waarden verwachtingen en de gegevens uit het
Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De kaarten kunnen aangevuld worden met voor
Noordwijk specifieke waarden zoals de cultuurhistorisch landschappelijk waardevolle structuren
en contrastzones zoals aangeven door het Erfgoedhuis Zuid Holland.
4.6 Het belang van bouwhistorisch onderzoek
4

Door het rijk zijn in 2009 herziene richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek uitgegeven.
Dit onderzoek wordt als volgt gedefinieerd: Onderzoek naar de bouw, verbouwings- en
gebruiksgeschiedenis van gebouwen, complexen van gebouwen of gebieden, in hun ruimtelijke
samenhang, aan de hand van de vorm, de constructies, de gebruikte materialen en de
afwerking. Het onderzoek brengt - onder andere aan de hand van bouwsporen- in kaart hoe de
oorspronkelijke situatie was, welke veranderingen er in de loop der tijd zijn aangebracht, en het
beschrijft de bestaande situatie als uitkomst van die eerdere processen.
Gegevens die verkregen zijn uit bouwhistorisch onderzoek kunnen de kennis over gebouwen of
complexen van gebouwen completeren. Of reden geven om de bouwgeschiedenis geheel te
herzien. Architectuurhistorisch- én bouwhistorisch onderzoek vormt tezamen een
uitgebalanceerd beeld van het betreffende pand of complex. Dit is van belang voor een goede
planbeoordeling waarbij de architectuur- en bouwhistorische waarden van het object kunnen
worden afgewogen tegen andere belangen, zoals economische of bouwtechnische.
4.7 Gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen

Het erfgoedbeleid vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke structuurvisie. In
samenhang met deze beleidsplannen kan daardoor een dekkend beleid gevoerd worden op alle
onderdelen van de ruimtelijke ontwikkeling. De beleidskaarten voorzien daarbij in een op
Noordwijkse criteria gebaseerd, snel en bruikbaar instrument voor bestuurders, planvormers,
beleidsmakers, ontwerpers en vakspecialisten. Bij de structuurvisie en de gemeentelijke

4

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek; lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, 2009.
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bestemmingsplannen komen zo verschillende waarden, informatie daarover en plannen bijeen.
Het instrument is daarnaast bruikbaar voor iedereen die in cultuurhistorie is geïnteresseerd.
Borging in bestemmingsplan

De aangepaste Monumentenwet en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) leiden tot grote
gevolgen voor gemeenten. Voortaan moeten zij bij het vaststellen van bestemmingsplannen
rekening houden met álle cultuurhistorische waarden van monumenten, en niet meer alleen met
archeologische waarden. Ook worden ze geacht proactief mee te denken over het cultureel
erfgoed, en dat niet pas in beeld te laten komen bij de vergunningverstrekking. Bij ruimtelijke
plannen dient op deze manier ook rekening gehouden te worden met deze waarden.
Vanzelfsprekend dienen de beschrijvingen te voldoen aan de wettelijk verplichte Standaard.
Binnen de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) bestaan diverse
mogelijkheden om cultureel erfgoed in het bestemmingsplan te borgen. Hiervoor is gebruik te
maken van:
• bestemmingen en planregels (Bijlage 3)
• dubbelbestemmingen
• aanduidingen
Bij de keuze van de verschillende instrumenten volgt de gemeente Noordwijk het advies van de
Rijksdienst met het systeem van de SVBP 2008. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
stappenplan met verplichtingen in het bestemmingsplanproces en de werkwijzen en
praktijkvoorbeelden op het gebied van erfgoed. Vervolgens is aangeven in welke stap van het
bestemmingsplanproces erfgoed kan worden inbracht.
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5. Beleidsvoornemens 1: Beleid op orde
Inleiding

De komende periode wil de gemeente de omgang met haar cultureel erfgoed op basis van dit
beleidsplan en met praktische instrumenten oppakken. Het college richt zich in eerste instantie
op de gedecentraliseerde taakstelling, de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de
gemeentelijke rol als bevoegd gezag ten aanzien van archeologie en het bovengronds erfgoed:
de gebouwde (rijks)monumenten en het van rijkswege beschermd Dorpsgezicht en
bouwhistorisch onderzoek en archeologie met inbegrip van het cultuurlandschap.

5.1 Archeologie
Het archeologiebeleid is omvangrijk en bestaat uit een beleidskader met als instrument een
eigen archeologische waarden-, verwachtings- en beleidsadvieskaart. Het archeologiebeleid is
als bijlage 8 bij het Erfgoedbeleid ingesloten. In deze nota wordt uiteengezet hoe wij omgaan
met de archeologische zorgplicht (bescherming van het bodemarchief) in ruimtelijke plannen en
bij vergunningverlening. Deze is vastgelegd op de archeologische beleidskaart van Noordwijk.

Romeinse munt, een denarius, van keizer
Trajanus, keizer van 97-117 na Chr. Gevonden
te Langeveld (Archis waarneming 24006, RMO
inventarisnummer NW 1)
De Archeologische beleidsnota van de gemeente Noordwijk zet uiteen op welke wijze wij, naar
aanleiding van de herziening van de Monumentenwet 1988, verantwoordelijkheid nemen voor
het eigen bodemarchief. Met de wetsherziening is het voor gemeenten verplicht bij
bodemingrepen van enige omvang het behoud van archeologische waarden af te wegen tegen
andere belangen.
Het is van belang een beleid te voeren dat zowel effectief als doorzichtig is. De wettelijke
verplichtingen met betrekking tot de archeologische monumentenzorg werken immers in het
gehele ruimtelijk beleid door. De Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) heeft ook tot
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gevolg dat de burger met erfgoedbeheer en de daaraan gekoppelde verplichtingen te maken
krijgt. De eigenaar is namelijk door inwerkingtreding van de Wamz zelf verantwoordelijk
geworden voor de uitvoering evenals de kwaliteit van archeologisch onderzoek en is verplicht
de resultaten hiervan als bijlage bij de vergunningaanvraag ter toetsing aan het
gemeentebestuur voor te leggen. Afhankelijk van de verwachting op de mogelijke aanwezigheid
van archeologische resten kan de burger geconfronteerd worden met kosten voor onderzoek en
behoud. In dit kader is het van belang dat er heldere en eenduidige criteria zijn waaraan
archeologisch onderzoek moet voldoen.
De archeologische beleidskaart Noordwijk

Om de al bekende en te verwachten archeologische vindplaatsen te behouden, voeren wij een
archeologiebeleid waarbij de omvang van de bodemverstorende activiteit bepalend is. Dit
betekent dat slechts bij werkzaamheden die een bepaalde maat te boven gaan, rekening
gehouden moet worden met archeologische waarden.
Ter ondersteuning van een archeologisch beleid is het noodzakelijk over een Archeologische
Beleidskaart te beschikken met bekende archeologische waarden en archeologische
verwachtingen. Tot nu toe werd de cultuurhistorische kaart van de provincie Zuid-Holland
gebruikt. Voor grote delen van het grondgebied is echter niets bekend over de aan- of
afwezigheid van vindplaatsen. De nationale Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
(IKAW) en de provinciale verwachtingenkaart van Zuid-Holland geven wel een indruk van de
kans op archeologische waarden, maar bieden niet het gewenste detailniveau. Er is daarom
een inventarisatie uitgevoerd van de bekende archeologische vindplaatsen en onderzoeken
binnen de gemeente. Dit heeft geleid tot een nieuw gedetailleerd archeologisch
verwachtingsmodel dat op de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart weergeven is.
Vervolgens zijn de waarden en de omgang ermee aangegeven op de beleidsadvieskaart van
Noordwijk. Er is een indeling gehanteerd naar verschillende categorieën, elk met eigen criteria
van ontheffing. De verschillende gebieden van de beleidskaart archeologie zijn:
Op de beleidskaart worden de volgende eenheden/beleidscategorieën onderscheiden:
• Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische terreinen en dorpskernen) met een
onderzoeksplicht vanaf de kleinst mogelijke verstoring met een diepte vanaf 50 cm.
• Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Gebieden met een hoge archeologische
verwachting). Dat betekent dat een archeologisch onderzoek verplicht is voor
bodemverstoringen vanaf een oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 50 cm.
• Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Gebieden een middelhoge archeologische
verwachting). Hier is archeologisch onderzoek verplicht voor bodemverstoringen vanaf een
oppervlakte van 500 m2 en een diepte van 50 cm.
• Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Gebieden met een lage archeologische verwachting).
archeologisch onderzoek verplicht bij bodemverstoringen met een oppervlakte van meer
dan 50.000 m2 en een diepte van meer dan 50 cm.
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De Archeologisch beleidsadviesgebieden nader toegelicht

Archeologisch beleidsadviesgebied 1 (Archeologische terreinen en dorpskernen).

Voor archeologische terreinen is de archeologische waarde al vastgesteld. De aanwijzing als
archeologisch terrein door de provincie heeft als doel deze terreinen te behouden, d.w.z. het
handhaven van archeologische waarden in situ. Ruimtelijke ontwikkeling binnen deze zones
wordt afgeraden. Is behoud in situ echter niet mogelijk, dan dient er altijd een zo zorgvuldig
mogelijke omgang met de archeologische waarden in acht te worden genomen. Hierbij dient de
provincie betrokken te worden. Dit principe van zorgvuldige omgang met archeologische
waarden is tevens geldig voor de dorpskernen binnen de gemeente. Voor deze kernen is het
zeker dat er archeologische waarden aanwezig zijn vanaf tenminste de Late Middeleeuwen. Op
basis van dit gegeven hebben wij besloten de betreffende gebieden onder dezelfde
beleidsadviescategorie te laten vallen als de archeologische terreinen. Daardoor geldt voor
beide typen archeologische gebieden altijd een onderzoeksplicht vanaf de kleinst mogelijke
verstoring met een diepte van 50 cm.
Archeologisch beleidsadviesgebied 2 (Gebieden met een hoge archeologische verwachting).

Voor de gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat er - op basis van de
geologische en bodemkundige opbouw en eventueel aangetroffen archeologische vondsten en
sporen - een hoge kans is op het aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Om het
archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren, is vanaf een
bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 50 cm een
archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsadviesgebied 3 (Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting).

Deze gebieden hebben, op basis van de geologische en bodemkundige opbouw evenals door
eventueel aangetroffen archeologische vondsten en sporen, een middelhoge kans ten aanzien
van het aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Vanwege dit aspect is het
gerechtvaardigd om voor de gebieden met een middelhoge archeologische verwachting een
ruimere norm te hanteren dan voor de gebieden met een hoge archeologische verwachting.
Immers de archeologische potentie van deze gebieden staat niet vast en bovendien is de kans
dat bij een kleinschalige bodemingreep een archeologische waarde wordt verstoord, gezien de
verwachte geringere dichtheid van archeologische waarden, kleiner.
Om het archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren, is vanaf een
bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 500 m2 en een diepte van 50 cm is een
archeologisch onderzoek vereist.
Archeologisch beleidsadviesgebied 4 (Gebieden met een lage archeologische verwachting).

Het gaat hierbij om gebieden waar op archeologische en landschappelijke gronden de kans op
het aantreffen van behoudenswaardige archeologische vondsten of sporen klein wordt geacht.
Hieronder vallen ook de locaties waar de bodem zodanig verstoord is, dat eventuele
archeologische resten als verloren beschouwd mogen worden. Om het archeologisch
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bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren, is archeologisch onderzoek verplicht bij
bodemverstoringen met een oppervlakte van meer dan 50.000 m2 en een diepte van meer dan
50 cm.
Hoe werkt het in de praktijk?

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor ruimtelijke ingrepen wordt volgens de
bovenstaande criteria nagegaan of archeologische resten worden bedreigd. Indien
archeologisch onderzoek noodzakelijk is, komen de kosten ten laste van de initiatiefnemer van
de bodemverstorende activiteit.
Door bij het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande bestemmingsplannen
archeologische waarden en verwachtingen op te nemen en in de toelichting te verwijzen naar
het gemeentelijk archeologiebeleid, kunnen de kosten van eventueel archeologisch onderzoek
worden verhaald op de verstoorder van het bodemarchief. In het bestemmingsplan wordt ook
voorgeschreven welke verplichtingen de vergunningaanvrager heeft op het gebied van de
archeologische monumentenzorg.
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Schematische weer gave van de in Nederland geldende cyclus van de Archeologische
Monumentenzor g (AMZ cyclu s).
Vergunningaanvr aag
ruimtelijke ontwikkeling

+

Opstellen
PvA
Eventueel
P vE

Gemeentelijke toetsing aan
archeologische advieskaart

Vergunni ngverlening indien:
- geen onderzoek verplicht is conform het
beleid
- arch eologievriendelijke planaanpassing

Bureau-onderzoek

Vergunningverlening indien:
- geen aantasting (verwachte)
ai-ch eologische waarden
- arch eologievriendelijke planaanpassing

..
Inv~ntariserend

veldonderzoek

Verken nend onderzoek

Vergunningverlening indien:
- geen aantasting (verwachte)
ai-cb eologische waarden
- arch eologievriendelijke planaanpassing

Karteren d veldonderzoek

Vergunni ngverlening indien:
- geen aantasting arcbeologische waar den
- arch eologievriendelijke planaa npassing

Opstellen
P vE
Waarder end veldonderzoek

+

Selectiebesluit

Opstellen
P vE

Opgraven, begeleiden,
b~schermen

Vrijgeven en vergunning verlenen indien:
- Geen aantasting van arcb eologische
waarden
- Wel arcbeologische waarden aanwezig
maar geen vervolgonderzoek op grond
van gemeentespecifiek selectiebesluit
- Arcbeologievriendelijke p lanaanpassing

Vergunningverlening indien:
- Afronding van opgravi ng
- Besl uit tot begeleiding van
graafwerkzaamheden
Geen vergunningverlening en planaanpassing:
- Bescherming van archeologische
waarden in sita
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5.2 Monumenten
Inleiding

Het erfgoedbeleid richt zich ook op het bovengronds erfgoed: allereerst op de gebouwde
monumenten en hun omgeving en het beschermd dorpsgezicht. Waardevolle panden en
objecten worden door de Monumentenwet 1988 beschermd tegen verval en ingrijpende
wijzigingen. In Nederland zijn er vier typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale
monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten (rijks,
provinciaal en gemeentelijk). Al deze typen monumenten vallen onder de Monumentenwet van
1988.
Rijksmonumenten

Een bouwwerk is een rijksmonument als deze van nationaal belang is door de
cultuurhistorische waarde en schoonheid. Nederland telt ongeveer 55.000 rijksmonumenten die
door de Rijksoverheid beschermd worden. De gemeente Noordwijk heeft in totaal 76
rijksmonumenten, waarvan De Oude Jeroenskerk waarschijnlijk het meest tot de verbeelding
spreekt. Sommige rijksmonumenten komen in aanmerking voor subsidiëring door het rijk.
Rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom

Momenteel is Noordwijk eigenaar van 5 objecten met de status van rijksmonument (zie bijlage
1). De instandhouding van deze panden is een taak van de gemeente. Daarvoor bestaat een
meerjarig onderhoudsplan.
Rijksmonumenten in eigendom van de Gemeente Noordwijk zijn:
• De dorpspompen in de Voorstraat en op het Lindenplein;
• Het Gemeentehuis;
• De toren van de Grote of Sint Jeroenskerk in Noordwijk Binnen;
• Het kerkhof aan de Oude Zeeweg;
• De watertoren aan de Van Hardenbroekweg in Noordwijk aan Zee.
Provinciale monumenten

Sinds 31 januari 2009 heeft de provincie Zuid-Holland geen provinciale
monumentenverordening meer. Er bestaan derhalve ook geen provinciale monumenten meer.
Gemeentelijke monumenten

Binnen het juridisch kader van de monumentenwet 1988 is er de mogelijkheid voor gemeenten
om op basis van een gemeentelijke monumentenverordening bouwwerken die van plaatselijk
belang zijn als gemeentelijk monument te beschermen. Ook jongere objecten kunnen zo op de
gemeentelijke monumentlijst terecht komen. Ten aanzien van ons voornemen een eigen
gemeentelijke monumentenlijst te voeren, hebben wij een inventarisatie uit laten voeren door de
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stichting Dorp Stad en Land. Deze heeft 89 potentieel gemeentelijke monumenten
voorgedragen voor aanwijzing. In navolging van het vaststellen van het beleid kan overgegaan
op de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten.
Beschermde stads- of dorpsgezichten

Beschermde stads- of dorpsgezichten zijn gebieden met historische karakteristieken en
beeldbepalende panden. Voor deze gebieden gelden aparte, strengere regels voor de
bebouwing en voor de onbebouwde, openbare ruimte. Bij onbebouwde ruimte gaat het om
straatlantaarns, beplanting, en bestrating. Binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht hoeft
niet elk pand afzonderlijk een monument te zijn. De gemeente Noordwijk heeft met de oude
kern van Noordwijk-Binnen een van rijkswege beschermd dorpsgezicht binnen haar grenzen
(sinds 1992). Ook de bijzondere bomen en andere elementen behoren tot het beschermde
gebied. Ten aanzien van de omgeving van het beschermd Dorpsgezicht kan Noordwijk zelf een
buffer opvoeren om de kwaliteiten te versterken.
Regulier onderhoud

Iedere eigenaar van een monument is de eerstverantwoordelijke als het gaat om onderhoud
van zijn of haar eigendom. Uit landelijke ervaring blijkt dat de behoefte tot een restauratie vaak
ontstaat door het (langdurig) achterwege blijven van periodiek onderhoud. Een substantiële
restauratiesubsidie kan daarmee een beloning voor het niet-uitvoeren van periodiek onderhoud
betekenen. Redenen waarom de rijksoverheid de onderhouds- en restauratieregeling enige
jaren geleden verving door een instandhoudingsregeling (Besluit Rijksregeling Instandhouding
Monumenten, BRIM) voor kleinschalige onderhoudsingrepen. Ook voor de gemeente Noordwijk
geldt dat sommige panden in slechte staat zijn vanwege een gebrek aan regulier onderhoud.
Kanttekening is dat ondanks goed regulier onderhoud restauraties ook onontkoombaar zijn.
Denk hierbij aan een verzakkende fundering, of een rieten kap die aan vervanging toe is.
Wij vinden het van belang dat monumenten die op dit moment in goede staat verkeren ook in
goede staat blijven. Wij willen de huidige beleidsperiode gebruiken om een laagdrempelige
instandhoudingsregeling te onderzoeken. De instandhoudingsregeling willen wij op zo’n manier
vormgeven dat een eigenaar naast mogelijkheden van de regelingen via het Nationaal
Restauratie Fonds (NRF) ook gestimuleerd wordt planmatig en efficiënt onderhoud te plegen.
Om dit te realiseren hebben wij het voornemen om eigenaren van gemeentelijke monumenten
een abonnement op de Monumentenwacht te subsidiëren. Dit om zowel het onderhoud aan
monumenten te stimuleren, als inzicht te krijgen in de fysieke staat van het gemeentelijk
monumentenbestand. Wanneer alle monumenten in goede staat verkeren, kan restauratie
grotendeels voorkomen worden.
De laatste jaren nemen steeds meer gemeenten deel aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Uit
dit fonds kan een eigenaar een lening krijgen voor het bekostigen van restauratiewerkzaamheden. Men kan geld lenen voor een periode van vijftien jaar voor een rentebedrag
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flink onder de marktwaarde. Het fonds wordt ook wel een revolving fund genoemd. De komende
beleidsperiode zal de gemeente onderzoeken op welke wijze aangesloten kan worden bij dit
cultuurfonds om eigenaren mogelijkheden te bieden een eventuele restauratie te financieren.
Restaureren

Onder restaureren verstaan wij een ingreep in het monument die het niveau van onderhoud te
boven gaat. Noordwijk werkt in nauw overleg met het Nationaal Restauratiefonds aan
mogelijkheden voor ondersteuning bij restauratie. Er zijn in het kader van de prioriteiten in het
beleid, geen stimulerende subsidies vanuit de gemeente beschikbaar.
Bij de restauratie van een rijks-, of gemeentelijk monument is allereerst overleg met de
beleidsafdeling belangrijk om na te gaan in hoeverre er voor de wijziging een vergunning nodig
is. Vervolgens kan de eigenaar een subsidie aanvragen. Een regeling voor restauratie van een
rijks-, of gemeentelijk monument wordt alleen gehonoreerd wanneer de eigenaar kan aantonen
dat de ingreep noodzakelijk is, zonder dat er sprake is van moedwillig achterstallig onderhoud.
Vergunningverlening

In 2011 hebben wij ons beleid ten aanzien van vergunningverlening vastgelegd in de
Erfgoedverordening Gemeente Noordwijk 2011. Deze verordening beschrijft de voorwaarden
voor gemeentelijk monumenten om voor een vergunning in aanmerking te komen. Door de
gewijzigde adviesbevoegdheid van het rijk en de decentralisatie van de provincie in het kader
van de Wabo wordt de rol van de gemeente bij vergunningverlening groter. Onze gemeente is
leidend bij de verlening van vergunningen voor rijks- en gemeentelijke monumenten, maar
overleg met rijk en blijft in bepaalde gevallen noodzakelijk.
De criteria die inhoudelijk aan de vergunningverlening worden verbonden, zijn naast de
gemeentelijke monumentenverordening beschreven in regelgeving van het rijk. Wij zullen in
overleg met de adviescommissie voor het erfgoed de criteria voor vergunningverlening ten
behoeve van bouw- of restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten verder
ontwikkelen.

5.3 Bouwhistorie
Inleiding

In de onlangs door de Rijksdienst verschenen herziene richtlijnen voor bouwhistorisch
5
onderzoek worden door de gemeente Noordwijk onderschreven en gehanteerd in de omgang
met het erfgoed. Noordwijk heeft een eigen bouwhistorische waardenkaart laten opstellen die
6
voortaan gebruikt zal worden bij aanpassingen aan het erfgoed .

5

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek; lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, 2009.
6
Zie Bouwhistorische Verwachtingkaart Gemeente Noordwijk, BAAC 2010
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Een bredere kijk op de geschiedenis

Panden en objecten worden gedateerd, gewaardeerd en op monumentenlijsten geplaatst aan
de hand van de uiterlijke verschijningsvormen en architectonische waarde. Gegevens die
verkregen zijn uit bouwhistorisch onderzoek kunnen de kennis over deze gebouwen of
complexen van gebouwen completeren. Soms kan dat reden geven om de bouwgeschiedenis
geheel te herzien. In het verleden werden panden vaak gemoderniseerd door, voor de
bestaande structuur, een nieuwe, moderne gevel op te trekken. Dit moderniseren van de
voorgevel kan ook gebeuren door de gevelindeling te wijzigen en bouwsporen vervolgens weg
te werken achter cement- of pleisterlagen. Het oude pand wordt op die manier vanaf de straat
gemaskeerd.
Daarnaast blijkt keer op keer dat panden die niet zijn opgenomen op monumentenlijsten, zowel
de gemeentelijke als de Rijkslijsten, bouwhistorisch juist zeer interessant kunnen zijn en in veel
gevallen zelfs monumentwaardig.
Bouwhistorische verwachting

Met bouwhistorische verwachting wordt bedoeld: een inschatting waar in het object en in welke
vorm belangrijke historische bouwsubstantie aanwezig kan zijn. Hierbij gaat het om (delen van)
het casco, waar mogelijk aangevuld met bekende informatie over interieurindeling en –
afwerking zoals vloeren, stucplafonds, deuren en kozijnen (raam/deur), schilderingen
(muur/plafond) etc. De bouwhistorische verwachting wordt in eerste instantie uitgesproken aan
de onderdelen van een casco die ouder zijn dan 50 jaar. Evengoed kan een jonger pand een
bouwhistorische verwachting hebben: bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat het pand op
een oudere kelder is gebouwd of wanneer het een pand betreft dat in een gesloten gevelwand
is opgenomen. De verwachting is bij laatst genoemde dan gelegen in de zij- of tussenmuren.
De bouwhistoricus richt zich op de nog aanwezige authentieke elementen in het gebouw. Een
moeilijkheid is dat de onderdelen waarop de bouwhistoricus zijn verhaal baseert vaak
verborgen liggen achter al dan niet recente afwerkingslagen zoals verlaagde plafonds en
voorzetwanden. Deze bijzonderheden komen vaak, onvoorzien en ongelegen, pas aan het licht
wanneer er wordt verbouwd, gerestaureerd of gesloopt. Om nu juist dit onvoorziene deel zo
veel mogelijk voor te zijn, is voor Noordwijk een kaart gemaakt met daarop aangegeven de
bouwhistorische verwachting per object. Dat geeft een nuttig handvat om voorafgaande aan
plannen en ingrepen de bouwhistorische waarden in beeld te brengen.
De informatie verkregen uit het architectuurhistorisch- én bouwhistorisch onderzoek vormen zo
samen een uitgebalanceerd beeld van het erfgoed en de geschiedenis van Noordwijk. Dit is van
belang voor een goede planbeoordeling waarbij de architectuur- en bouwhistorische waarden
van het object kunnen worden afgewogen tegen andere belangen, zoals economische of
bouwtechnische.
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Tekening op basis van een zeventiende-eeuwse afbeelding het baljuwhuis
(Hof van Holland Voorstraat).
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6. Beleidsvoornemens 2: Accenten in het beleid
Inleiding

Het college wil graag bijzonder accent in het beleid geven aan onderwerpen die belangrijk zijn
voor de geschiedenis van Noordwijk: de aanwijzing van eigen gemeentelijke monumenten en
het instellen van een eigen erfgoedcommissie die het college kan voorzien van deskundig
advies over de omgang met het erfgoed. Daardoor kan het college tot een goede
besluitvorming komen waarin ook andere aspecten worden meegewogen.
Daarnaast wil de gemeente thematische accenten plaatsen voor het in kaart brengen van de
geschiedenis van Noordwijk om deze te gebruiken als inspiratiebron bij ontwikkelingen en te
benutten voor het uitdragen van de verhalen via culturele uitingen, recreatie en marketing. Het
gaat daarbij om Noordwijk als badplaats, de bollencultuur, de omgang met bijzondere graven en
graven en monumenten van bijzondere Noordwijkers, en de betekenis van Sint Jeroen.
Het is hierbij geenszins de bedoeling een dwingend perspectief op te stellen om bij nieuwe
ontwikkelingen een vaste structuur of pakket aan eisen neer te leggen. Veeleer biedt
cultuurhistorie een inspiratiebron aan het begin van de ontwikkelingen en plannen. Daardoor
ontstaat herkenning en erkenning van eigenheid (ruimte) en kan ruimtelijke kwaliteit voor de
toekomst worden verkregen. Aansluiting bij de eisen van de tijd is daarbij altijd een belangrijk
uitgangspunt.

6.1 De Gemeentelijke Monumentenlijst
Inleiding

In dit kader komt ook de gemeentelijke monumentenlijst naar voren, die als voornemen bij de
nota in 2009 voorlag. Het betreft hier geen wettelijke taakstelling. Toch wil het college deze lang
gekoesterde wens van velen nu eindelijk realiseren in verbinding met de wens van een eigen
gemeentelijke erfgoedcommissie.
De driedeling van aan te wijzen monumentale objecten en structuren mag duidelijk zijn: het rijk
beschermt objecten van rijksniveau, de provincie die van provinciaal niveau en de gemeente
van plaatselijk niveau. Daarbij staat het de gemeente vrij om bij de toe te passen criteria haar
eigen prioriteiten te stellen.
De buurgemeenten van Gemeente Noordwijk in de Duin- en Bollenstreek (Katwijk, Lisse,
Hillegom, Teylingen en Noordwijkerhout) voeren eveneens gemeentelijk monumentenbeleid.
Inventarisatie Dorp Stad en Land

In 2005 heeft de stichting Dorp, Stad en Land (DSL) een inventarisatie gedaan naar potentieel
gemeentelijke monumenten. Daarbij is aangesloten bij een eerdere inventarisatie van de

27

provincie (Het Monumenten Inventarisatie Plan (MIP) en een advies van het Genootschap OudNoordwijk, het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek en de Bond Heemschut.
Het MIP is een op provinciaal niveau uitgevoerd Monumenten Inventarisatie Project naar
kandidaat monumenten uit de periode 1800 – 1945 (voor Zuid-Holland geldt een aangepaste
periode). DSL heeft een eigen methodiek ontwikkeld om via een meetlatmethode het vaak grote
aantal waardevolle panden terug te brengen tot een hanteerbare hoeveelheid gemeentelijke
monumenten. Met deze vaste criteria (zie bijlage) zijn de objecten door DSL onderzocht. Dat is
gebeurd door middel van aantekeningen en overzicht- en detailfoto’s. De inventarisatie maakt
onderscheid tussen objecten met een groot belang, en objecten met een minder groot
(monumenten) belang en heeft geleid tot 89 objecten (inclusief kunstwerken) die aangeduid
worden als zeer waardevol en die daardoor in aanmerking komen als kandidaat gemeentelijk
monument.
Landelijk worden min of meer uniform de volgende criteria voor aanwijzing gehanteerd:
• Architectuurhistorische waarde
• Cultuurhistorische waarde
• Stedenbouwkundige waarde
• Oorspronkelijkheid
• Zeldzaamheidswaarde
Voor elk door DSL geselecteerd object zijn twee subtotalen en een totaaltelling gehanteerd.
Subtotaal 1 is de “zuivere” monumentale waardering. Subtotaal 2 geeft aan in hoeverre de
monumentale waarde verstoord is en geeft inzicht in de bouwtechnische staat. Objecten uit de
inventarisatie die niet als gemeentelijk monument zijn aangedragen, worden als ‘overig
beeldbepalend object’ vastgelegd. Bij ontwikkelingen zoals bestemmingsplannen, krijgen zij
daarmee een - minimale vorm van - bescherming. Sinds de herziene Woningwet 2003 is daar
de mogelijkheid bijgekomen om dergelijke panden ook welstandshalve te toetsen aan
zogenaamde objectgebonden criteria uit de genoemde matrix. Objecten die de status verkrijgen
van overig beeldbepalend object kunnen op een later tijdstip alsnog als een gemeentelijk
monument worden aangemerkt.
Aanwijzing gemeentelijke monumenten

Een en ander impliceert dat de totstandkoming van een register van beschermde gemeentelijke
monumenten zeer beslist geen sinecure is. Zowel de voorbereiding van als de uiteindelijke
besluitvorming over de vaststelling van het register van beschermde gemeentelijke
monumenten vereist grote zorgvuldigheid. Voordat een object al dan niet definitief wordt
aangewezen als gemeentelijk monument is er dan ook al een heel besluitvormingstraject
afgelegd dat begint met het inventariseren en beschrijven van de potentiële gemeentelijke
monumenten.
Nadat de gemeenteraad de nota Erfgoed op de Kaart heeft vastgesteld, kan uitvoering gegeven
worden aan de wens tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De raad kan daarvoor de
verordening voor de Commissie Erfgoed Noordwijk vaststellen zodat de gemeente deze taak
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zorgvuldig kan vormgeven. Er is al heel wat voorwerk gedaan waardoor snel gestart kan
worden met de totstandkoming van een register van beschermde gemeentelijke monumenten
voor de gehele gemeente Noordwijk. De inventarisatiefase kan dan gevolgd worden door een
selectieprocedure die resulteert in het al dan niet definitief aanwijzen (registreren) van een
object als gemeentelijk monument. Het voorstel is om de commissie te vragen de lijst door te
lopen en deze geactualiseerd aan het college ter besluitvorming voor te leggen en vervolgens
de aanwijzing gefaseerd te organiseren.

6.2 Commissie Erfgoed Noordwijk
Inleiding

De besluitvorming inzake het erfgoed en het voorgenomen aanwijzen van gemeentelijke
monumenten dienen zorgvuldig te gebeuren. De gemeente vormt immers het bevoegd gezag
en het college van Burgemeester en wethouder, die daarover beslist, moet terug kunnen vallen
op gedegen advies. Dat is niet alleen belangrijk wegens verzwaring van de wettelijke
taakstelling maar ook vanwege de lokale ambities. Het adviseren over omgevingsvergunningen
voor Rijksmonumenten wordt momenteel gemandateerd uitgevoerd door de
Welstandcommissie. Met de verzwaring van rijkstaken zal er vaker een beroep op de
commissie worden gedaan. De commissie zal op het gebied van cultureel erfgoed een bredere
samenstelling en taakstelling krijgen dan nu het geval is voor de Welstandscommissie.
Zeker waar de gemeente eigen monumenten wil gaan aanwijzen biedt een eigen deskundige
commissie op meerdere niveaus voordelen: onafhankelijke en lokale kennis worden verbonden,
kennis wordt vastgehouden, er is meer betrokkenheid met de lokale situatie, er vindt een meer
toegesneden advisering plaats, er is een kostenbesparing.
Er wordt een separaat besluitvormingsvoorstel opgesteld voor de installatie en taakstelling van
de Commissie Erfgoed Noordwijk (CEN).
Adviesorgaan voor College

De commissie is het adviesorgaan voor het college op het gebied van cultureel erfgoed. Hierbij
wordt benadrukt dat er onderscheid is tussen overleg en advisering. De commissie adviseert
gevraagd en ongevraagd over:
• het monumentenbeleid (zowel bovengrondse als ondergrondse (archeologische)
monumenten);
• de plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst;
• de restauratie- en verbouwingsplannen;
• de ingediende vergunningaanvragen;
• vaststelling wijzigingen en herzieningen van bestemmingsplannen (de bebouwde omgeving
van monumenten en/of beeldbepalende panden en/of gebieden met een cultuurhistorische
waarde);
• onderzoek kandidaat monumenten uit een bepaalde bouwperiode;
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•

gemeentelijke plannen of visies waarin cultuurhistorie een belangrijke rol speelt.

Deskundigheid

Door de wettelijke taakstelling als bevoegd gezag van gemeenten en de invoering van een
eigen gemeentelijke monumentenlijst, is een goed geëquipeerde commissie noodzakelijk. De
rijksoverheid eist deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissie met de vereiste dat:
• er in de commissie onafhankelijke leden zitting hebben met professionele deskundigheid op
het gebied van monumentenbeleid, cultuurhistorie, bouw- of architectuurhistorie,
restauratie, kennis van het cultuurlandschap, stedenbouw en archeologie;
• de commissie niet door bestuurlijke belangen geleid wordt. Zo mag een lid van B&W geen
lid van de commissie zijn;
• commissieleden mogen niet actief of anderszins werkzaam zijn bij de gemeente als
architect of adviseur;
• er voldoende vergoedingen voor leden van de commissie is om professionaliteit te
waarborgen;
• de commissie werkt vanuit vastgestelde uitgangspunten voor het beoordelen van
adviesaanvragen. Deze expliciete beoordelingscriteria dienen voor de burger transparant te
zijn.
De gemeente Noordwijk neemt deze vereisten over. Er wordt een commissie geïnstalleerd
waarin de hierboven omschreven, benodigde kwaliteit voldoende wordt geborgd voor advisering
7
op het gebied van gebouwde monumenten en het cultureel erfgoed in brede zin. De kwaliteit
zoals deze via Dorp Stad en Land werd ingebracht blijft dan ook geborgd. Daarnaast wil de
gemeente dat ook lokale deskundigen met kennis van de geschiedenis en gebruiken, betrokken
worden in de commissie. Voor het beleidsveld archeologie en cultuurlandschap maken wij
gebruik van de expertise van de seniorarcheoloog waarop wij via het raamcontract met Katwijk
een beroep kunnen doen. Deze zal, waar dat nodig is, in de commissie zitting nemen. Ten
behoeve van de installatie is een verordening op de Commissie Erfgoed Noordwijk gemaakt.
Onafhankelijk en verankerd

Historisch geïnteresseerde inwoners, het Erfgoedplatform Noordwijk, het CultuurHistorisch
Genootschap Duin- en Bollenstreek, de AWN, en partijen als Dorp Stad en Land, Erfgoedhuis
Zuid-Holland en Bond Heemschut zullen via de nieuw te formeren commissie bij de aanwijzing
van nieuwe monumenten een belangrijke rol gaan spelen. Uit deze geledingen zullen
vertegenwoordigers zitting nemen in de CEN. Verder is het verplicht voor de plaatsing en
advisering externe deskundigen te betrekken.
Wij vragen hen dan ook een onderbouwde prioritering te maken voor de gefaseerde aanwijzing
van monumenten. Ook zullen zij in de toekomst het college adviseren over voordrachten voor
objecten en structuren die voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking

7

Zie ook: Handreiking Gemeentelijke monumentencommissies, VNG september 2009.
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komen en de redengevende omschrijvingen daarvoor beoordelen. Tenslotte moeten de
redengevende omschrijvingen door een professioneel, onafhankelijk bureau opgesteld worden.
Uitgebreider cultuurhistorisch onderzoek blijkt regelmatig noodzakelijk voor de onderbouwing
van een aanwijzing.
Voor de definitieve selectie van panden doet de CEN aan het college een voorstel waarna het
college besluit over definitieve plaatsing. Bij de procedure volgt de gemeente het rijksbeleid in
deze en de handreiking die door de Rijksdienst en de Vereniging Nederlandse Gemeenten is
opgesteld.
Installatie

Om de Commissie Erfgoed Noordwijk optimaal te kunnen laten functioneren willen wij de
volgende maatregelen nemen:
1. Instelling CEN met een onafhankelijke binnenkern en een kring van lokale
vertegenwoordigers.
2. Opheffing mandaat Dorp Stad en Land voor het optreden als gemeentelijke
monumentencommissie hiervoor.
3. Ten behoeve van de kerngroep onafhankelijke specialisten op het gebied van het erfgoed
te werven, te weten in ieder geval een restauratiearchitect, een bouwhistorisch deskundige,
een deskundige op het terrein van monumentenbeleid.
4. Ten behoeve van de lokale en regionale afstemming vertegenwoordigers te betrekken in de
CEN, in ieder geval:
a. Dorp Stad en Land te vragen een vertegenwoordiger in de commissie voor te dragen
voor afstemming welstand.
b. Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek te vragen een
vertegenwoordiger te leveren om de regionale kennis in te brengen met betrekking tot
de bollencultuur.
c. Het Erfgoedplatform Noordwijk te vragen een vertegenwoordiger voor te dragen voor
het inbrengen van lokale geschiedenis.
d. Erfgoedhuis Zuid-Holland te vragen een vertegenwoordiger voor te dragen wegens
provinciale afstemming integraal erfgoedbeleid.
5. De afstemming tussen de CEN en de Welstandscommissie bevorderen door:
a. Bouwplannen die van invloed zijn op cultureel erfgoed in eerste instantie door de
erfgoedcommissie te laten toetsen en in tweede instantie door de welstandscommissie.
b. In complexe gevallen toelichting op adviezen te laten geven door afgevaardigden van
de erfgoedcommissie uit te nodigen voor het welstandsoverleg en vice versa.
6. Gemeentelijke processen zo vorm te gegeven dat de CEN tijdig aangehaakt wordt bij alles
wat erfgoed betreft: nieuwe bestemmingsplannen, vergunningverlening, nieuwe
beleidsplannen, structuurvisies, en terugkoppelingen van eerder besproken/besloten zaken.
7. Expertise archeologie en cultuurlandschap op afroep in de commissie te brengen. Daarvoor
kan worden teruggevallen op de senior archeoloog van Katwijk. Bij groei van dit
beleidsaspect kan het opnemen van een archeoloog in de commissie overwogen worden.
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8.
9.
10.
11.
12.

Twee vaste overlegmomenten tussen wethouder en commissie per jaar vastleggen.
Jaarlijks het functioneren van de commissie te evalueren.
Een jaarverslag te realiseren dat aan de raad wordt aangeboden.
Een vergoeding voor leden van de CEN te regelen.
De behandeling van aanvragen door de CEN zodanig te organiseren dat advisering binnen
de voor de Wabo gestelde termijn kan plaatsvinden.
13. De mogelijkheid van vooroverleg te promoten bij eigenaren om pro-actief te kunnen
meedenken bij plannen.
14. Actualiseren en via de website toegankelijk maken van de door de CEN te hanteren
beoordelingscriteria voor het verlenen van vergunningen.
15. Zorg te dragen voor ambtelijke ondersteuning van de commissie.

6.3 Accent op Noordwijkse Thema’s
Inleiding

Bijzonder accent in het traject wordt gegeven aan onderwerpen die het college bijzondere
aandacht wil geven. Het gaat om thema’s en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Noordwijk
die nog niet aan betekenis hebben ingeboet en waarvan er nog vele sporen getuigen: Noordwijk
als badplaats, de bollencultuur, de betekenis van Sint Jeroen en de omgang met bijzondere
graven en graven en monumenten van vooraanstaande Noordwijkers.
Thema 1: Accent op Bollenteelt
Noordwijk is als bloemenbadplaats al heel lang bekend. Nog steeds komen vele toeristen niet
alleen voor de zee naar dit gebied, dus ook naar Noordwijk, juist vanwege de combinatie van
prachtige bollenvelden en de zee. De bakermat van de teelt van bloembollen, is gegroeid vanuit
de kruidenteelt en de groene teelt. Je kunt dit ook afleiden uit de bloembollenorganisatie
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bollencultuur, afdeling Noordwijk, die de oudste afdeling
beheert in Nederland. In het verleden herbergden wij ook befaamde
bloembollenhandelsbedrijven, zoals de Koninklijke van der Meer, Konijnenburg en Mark, Fa.
Salman, C.P. Alkemade, Verenigde Culturen, enz. Honderden medewerkers vonden werk bij
deze bedrijven. Ook is zo het Bloemencorso van belang, evenals de Keukenhof. Door allerlei
ontwikkelingen zijn deze bedrijven allemaal verdwenen, onder andere door woningbouw,
bedrijventerreinen en ESTEC (60 ha.). In ´t Vinkenveld en ook in het gebied De Klei worden nog
volop bollen geteeld. Ten noorden van Noordwijk, het deel van de Noordzijder polder, dat tot de
gemeente Noordwijk behoort en nog verder naar het noorden, het Langeveld, is Noordwijks
8
grondgebied met veel bollenteelt.
Regionale Bollenschurenbeleid

8

Bron: Martien van Zandwijk (WLTO)
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In 2005 is door elf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Projectgroep Behoud en
Herbestemming Bollenschuren samengewerkt aan het opstellen van de nota "Een Regionale
Collectie Bollenschuren met een Regionaal Bollenschurenbeleid". De beleidsuitgangspunten
zullen bij de uitwerking van het lokale monumentenbeleid worden meegenomen. In de nota is
een scala aan beleidsinstrumenten verzameld die gemeenten en particulieren een handvat
moeten bieden bij het behouden en herbestemmen van bollenschuren. De nota is bedoeld om
een eenduidig regionaal beschermings- en herbestemmingsbeleid tot stand te brengen,
waarmee het voor particulieren duidelijk wordt hoe gemeenten moeten omgaan met behoud,
sloop, verbouwing, restauratie en herbestemming van bollenschuren, zowel binnen de
bebouwde kom als in het buitengebied. Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland is
in 2006 unaniem akkoord gegaan met de nota Regionaal Bollenschurenbeleid en met de
Regionale Collectie Bollenschuren. Het regionaal bestuur heeft besloten de nota als bouwsteen
te gebruiken bij de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.
Collectie Bollenschuren

In de Regionale Collectie Bollenschuren staan de meest waardevolle bollenschuren van de
regio vermeld. Deze zijn bouwkundig en cultuurhistorisch voor de gehele Duin- en Bollenstreek
zo belangrijk, dat ze behouden moeten blijven. De collectie is samengesteld op basis van
gezamenlijke criteria.
De Regionale Collectie Bollenschuren geeft een beeld van de bouwgeschiedenis en het gebruik
van bollenschuren door de jaren heen. In de collectie staan ook clusters en ensembles van
bollenschuren, die als gebouw op zich misschien minder waardevol zijn, maar die belangrijk zijn
door hun setting in het zanderijenlandschap of doordat op één plek een hoge concentratie
bollenschuren bij elkaar staat. De Regionale Collectie Bollenschuren is geen monumentenlijst;
de schuren op de lijst worden niet formeel beschermd tegen sloop of aantasting. De Regionale
Collectie Bollenschuren is opgezet als een dynamische collectie. Inzichten kunnen in de loop
van de tijd veranderen, dus het moet mogelijk zijn schuren toe te voegen die bij nader inzien
regionaal van belang zijn. Het moet ook mogelijk zijn schuren aan de lijst toe te voegen als
vervanger voor een bepaald type schuur dat ondanks het Bollenschurenbeleid toch is
afgebroken.
Bollenschuren in Noordwijk

In het kader van de regionale nota ‘Een Regionale Collectie Bollenschuren met een Regionaal
Bollenschurenbeleid’ zijn er voor Noordwijk zeven objecten geselecteerd, waarvan één
schurencomplex. De selectielijst is tot stand gekomen na een zeer uitvoerige inventarisatie door
landelijke en regionale specialisten. De gemeente Noordwijk wil de uitkomsten van het
Genootschap overnemen zodat er een bredere lijst is van bollenschuren waardoor de voor
Noordwijk zo kenmerkende bollencultuur recht wordt gedaan. Op dit punt is de inventarisatie
van DSL aangepast op de uitkomsten van voornoemde nota. Ook wil de gemeente bij
aanpassing van bollenschuren het genootschap vragen de gelegenheid te baat te nemen om
vooraf een cultuurhistorische verkenning te doen. Deze verkenning is belangrijk om de
geschiedenis in kaart te brengen maar kan ook als inspiratiebron fungeren voor de eventuele
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aanpassingen. Ook kan daardoor versneld tot aanwijzing van de bollenschuren als gemeentelijk
monument worden overgegaan, temeer als de eigenaren daartoe zelf een verzoek aan de
gemeente doen. De regionale collectie is via de site van het CultuurHistorisch Genootschap
Duin- en Bollenstreek te raadplegen.
Thema 2: Accent op Sint Jeroen
De geschiedenis van Noordwijk brengt ons bij de meest bekende persoonlijkheid van
Noordwijk, de legendarische heilige Jeroen. De Frankische expansie in het gebied van de
Friezen ging gepaard met een campagne van kerstening. Al in 690 kwam Sint Willibrord, een
Engelse monnik, aan land bij de monding van de Rijn in of nabij het huidige Katwijk. Zijn missie
was om de Friezen te bekeren. Later zouden ook Bonifatius en anderen, zoals mogelijk Sint
Jeroen, deze taak verrichten. Jeroen was de zoon van een Schotse edelman die in 847 zou zijn
geland tussen Katwijk en Noordwijk om te gaan missioneren in het gebied. Vervolgens zou hij
zich in 851 op last van de bisschop van Utrecht in het dorp Noordwijk-Binnen gevestigd hebben
om de bewoners van die plaats te bekeren. Hier stichtte hij een eerste christelijke
geloofsgemeenschap rond een, door hem gebouwde, Sint Maartenskerk. Dit bouwwerk zou
hebben gestaan aan de huidige Pickéstraat, nabij de wetering. Vijf jaar in zijn pastoraat was ook
Noordwijk-Binnen het slachtoffer van een aanval door de Noormannen. De invallende
Noormannen namen de dorpspastoor Jeroen gevangen en besloten hem te berechten. Hij werd
verhoord, maar weigerde zijn geloof af te zweren en te offeren voor de goden van de
Noormannen. Hierna werd hij onthoofd.
Zijn lichaam werd begraven op de locatie van de huidige Grote of Sint Jeroenskerk. Hier lag
Jeroen echter niet lang omdat graaf Dirk II van Holland in overleg met bisschop Folcmar van
Utrecht tussen 983 en 988 de opgraving van Jeroens lichaam gelastte. Het lichaam werd
overgebracht naar de Abdij van Egmond. Na het opgraven van het lichaam van Sint Jeroen
verrees vrij spoedig een kerk op zijn graf, de huidige Grote of St. Jeroenskerk (Kloos 1986;
9
bisdomrotterdam.nl).

9

Interessant is dat bij archeologisch onderzoek in de huidige Grote Kerk, op de locatie waar Sint Jeroen begraven zou
zijn geweest, een grafveld uit ongeveer dezelfde periode werd aangetroffen. Het bestond uit een aantal oost-west
georiënteerde graven (Archis waarneming 24008). Op het grafveld werden resten gevonden van een tufstenen kerk, die
deels gefundeerd was op een fundering van grote kiezelstenen vermengd met Romeinse tegula.
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Links: Sint Jeroen verkondigt het geloof, rechts Sint Jeroen wordt onthoofd (gebrandschilderde ramen
in kapel).

Tijdens de Volle en Late Middeleeuwen ontwikkelde de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen
zich tot een bedevaartsplaats voor Sint Jeroen. Hoewel het lichaam zonder het hoofd was
overgebracht naar de Abdij van Egmond, bleven de laatste woonplaats en initiële begraafplaats
een plek voor verering. Al in het einde van de elfde eeuw werd het verhaal van Sint Jeroen, de
Vita et translatio, onder abt Steven (1057-1105) opgeschreven. Onder abt Asselijn (1122-1129)
werd deze tekst afgeschreven en samen met het verhaal van het leven van St. Adalbert in een
boekje gebonden. Het belang van de locatie van het graf van Sint Jeroen wordt onderstreept
door het feit dat al omstreeks 1217 aan het bestaande kerkje op het graf een bakstenen toren
werd gebouwd. Vervolgens werd in 1303 de oude kerk vervangen door een grotere kerk.
Tijdens de bouw hiervan werd op miraculeuze wijze de schedel van Sint Jeroen gevonden. Als
bevestiging van het belang van Noordwijk-Binnen verhief de bisschop van Utrecht in 1429 het
dorp tot officiële bedevaartplaats.
Noordwijk-Binnen ontwikkelde zich gedurende deze periode tot een volwaardig dorp gelegen
om de kerk van Sint Jeroen. Enkele sporen van een ouder verleden bleven aanwezig. Naast de
kerk op het graf van Sint Jeroen, bleef de door de heilige gestichte kerk, de Sint Maartenskerk,
in gebruik. Het gebouw stond ondertussen bekend als Kapel Rynesteyn en was waarschijnlijk
gewijd aan Sint Jakob. Naast deze twee kerken werden er in Noordwijk meerdere belangrijke
religieuze gebouwen opgericht, namelijk een gasthuis met kapel (1341), een armenhuis (Het
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Heilig Geesthuis) en een begijnhof met kapel. Naast geestelijke bouwwerken werd in 1332 ook
een jachthuis gesticht in het centrum van Noordwijk tussen de Voorstraat en Heilige Geestweg.
Thema 3: Accent op Graven
Noordwijk heeft twee begraafplaatsen: de Algemene Begraafplaats aan de Nieuwe Zeeweg en
de Katholieke Begraafplaats aan de Gooweg. Beide begraafplaatsen hebben een grote
landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De algemene begraafplaats is om die reden als
rijksmonument aangewezen door OCW, evenals de muur en het baarhuisje.
Beide begraafplaatsen bevatten de graven van bekende persoonlijkheden en diverse bijzondere
grafmonumenten. Daarnaast zijn op de algemene begraafplaats oorlogsgraven uit beide
wereldoorlogen aanwezig, op de katholieke begraafplaats uit de Tweede Wereldoorlog.
Een aantal graven is als Rijksmonument aangewezen en beschermd. De
grafmonumenten voor de familie Van Limburg Stirum en Schreuder hebben bijvoorbeeld
de status van rijksmonument. De begraafplaats bevat sinds 2010 ook één gemeentelijk
monument: het graf van Daniël Noteboom.
Graven van vooraanstaande Noordwijkers

Er zijn ook andere graven die in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk
monument. Dat zijn voor de Algemene Begraafplaats: Albert Verwey (dichter), Maria
Dermout (auteur), Leon Senf (schilder), het familiegraf Noteboom, Jan Kloos (schrijver)
en voor de Katholiek Begraafplaats Maria Montessori (grondlegger Montessorionderwijs) en Jac. Urlus (zanger). In de periode van het aanwijzen van rijksmonumenten
is overleg geweest over de waarde van de genoemde graven. Daarbij werd het
voornemen geuit dat deze als gemeentelijk monument zouden worden aangemerkt. Dat
is echter tot op heden niet gebeurd. Deze graven zijn door Dorp Stad en Land
opgenomen in de inventarisatie.
In januari 2011 heeft het college besloten het familiegraf Noteboom, waarin de
kunstschilder Daniël Noteboom en zijn zoon Daniël Noteboom, de schaker, begraven
liggen, voor de toekomst te willen behouden. De schaakvereniging 'Daniël Noteboom'
heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van dit graf. De grafrechten waren verlopen
waardoor het graf zou kunnen worden geruimd. Het belang van het behoud van het graf
werd door het college gezien als onomstreden en als belangrijk voor het uitdragen van
de identiteit van Noordwijk. Door dit besluit wordt dit graf bewaard als belangrijk
cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Noordwijk. Voor de overige graven geldt dat
de grafrechten zijn betaald tot 2017 waardoor deze graven op korte termijn geen gevaar
lopen van ruiming.
Toch is ook daar de vraag gesteld deze graven te behouden voor de toekomst omdat de
betekenis van de personen heeft niet aan waarde heeft ingeboet. Bij het graf van Albert
Verwey moet gezegd worden dat dit graf restauratie behoeft. Stichting Grafzorg
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Nederland heeft het college eveneens gevraagd dit graf aan te wijzen als gemeentelijk
monument. De Stichting wil de grafrechten en het onderhoud overnemen onder de
conditie dat het graf in goede staat is (en dat is het na de restauratie). Aangezien dit graf
echter veilig gesteld is tot 2017 en er vooralsnog geen fonds bij de gemeente bestaat ten
aanzien van de restauratie van bijzondere graven, wordt het besluit over dit graf
meegenomen als onderdeel van de bredere visie over graven.
Het gaat bij de graven niet (alleen) om architectonische of stedenbouwkundige
kwaliteiten van de stenen. Het gaat (ook) om subjectieve kwaliteiten die door een groep
worden gedeeld maar waarvoor nog geen criteria aanwezig zijn. Er kunnen zo vanuit de
samenleving ook nieuwe suggesties komen voor het behoud van graven van belangrijke
Noordwijkers. Het is daarom belangrijk eerst consensus te verkrijgen over het kader en
de criteria die hiervoor moeten worden gehanteerd.
Specifieke criteria voor graven

Het beroep op de gemeente voor behoud van graven gaat over bijzondere betekenis van
personen voor de geschiedenis van Noordwijk. De graven hebben in plaats van
architectonische waarde uit oogpunt van vormgeving of materiaalgebruik, vooral een
cultuurhistorische waarde voor de geschiedenis van Noordwijk en Nederland. Het gaat hier puur
om de betekenis van de persoon in de geschiedenis, de rol voor de gemeenschap of voor de
uitstraling van Noordwijk. Deze nieuwe nadruk op cultuurhistorie en geschiedenis sluit aan bij
het rijksbeleid waarin ook steeds meer accent wordt gelegd op het belang van verhalen van en
over mensen die belangrijk waren voor de geschiedenis.
Deze waarde is een subjectieve en wordt nu verbonden met het graf, soms met een woonhuis
of een plek waardoor we de persoon kunnen herdenken en de naam levend kunnen houden.
Dat vergt wel een ander benadering. Voor het verklaren van een graf tot monument vanwege
de bijzondere betekenis van de persoon, dienen aanvullende criteria te worden gehanteerd
waaraan de graven moeten beantwoorden om als monument in aanmerking te komen.
Aanvullende criteria:
• De individuele graven hebben geen bijzondere architectonische waarde uit oogpunt van
vormgeving en/of materiaalgebruik. De graven hebben echter wel cultuurhistorische waarde
voor de geschiedenis van Noordwijk en/of Nederland;
• Het belang van het behoud van het graf dient onomstreden te zijn;
• Er is sprake van bijzonder draagvlak voor het behoud van het graf;
• Het graf moet minimaal 10 jaar oud zijn;
• Het graf is belangrijk voor het uitdragen van de identiteit van Noordwijk;
• De mogelijkheden voor herplaatsing van het graf moet zijn onderzocht;
• Bij ruimen en herbegraven dienen de algemene gedenktekens voor zover het betreft de
blokken met inscripties te worden herplaatst of behouden, bij voorkeur in de staat waarin zij
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•

zich thans bevinden. Waar opstaande delen van graven nog in redelijke staat verkeren,
kunnen deze in totaliteit verplaatst worden.
De namen van de overledenen kunnen vermeld worden in de vorm van één algemene
gedenkplaat met aanduiding, jaartal en naamlijst.

Ook is het belangrijk na te gaan op welke wijze het herdenken het best kan geschieden. Zo zijn
er voorbeelden in andere gemeenten waar men voor graven van beroemde inwoners een
speciale plek inruimt met een steen waarop de namen staan vermeld. De graven zijn daarbij
dan wel verdwenen.
Het college heeft middelen gereserveerd om het traject van de gemeentelijke monumentenlijst
in gang te kunnen zetten. De wettelijke taakstelling en het traject van de gemeentelijke
monumenten hebben nu voorrang in het beleid van dit college. Voorgesteld wordt de omgang
met graven van bijzondere Noordwijkers te verbinden aan het traject van de gemeentelijke
monumenten. Er zijn middelen daarvoor vrijgemaakt.
Consequenties bij de aanwijzingen van graven

De leges/tarieven graf- en begraafrechten vallen onder de gemeentelijke belastingen en worden
elk jaar geïndexeerd/herberekend door de afdeling belastingen. Uit de inkomsten van de leges
worden voor een belangrijk deel ook de kosten voor het onderhoud vergoed. Na de looptijd van
20 jaar kan het grafrecht steeds met een periode van 10 jaar verlengd worden tegen het dan
geldend tarief. Het huidige tarief voor het verlengen van een grafrecht voor 10 jaar is € 1.395,00
(per jaar € 139,50).
De gebruikelijke gang van zaken is dat indien er afstand is gedaan van de grafrechten, of deze
zijn verlopen, de gemeente Noordwijk eigenaar wordt van de grond en het graf. Het graf kan
dan geruimd en de plek kan dan opnieuw beschikbaar worden gesteld. Indien echter
overgegaan wordt tot het verbinden van een monumentale status aan een bepaald graf, zal dit
op den duur betekenen dat er geen grafrechten meer kunnen worden geïnd en dat de
gemeente een investering moet doen voor het noodzakelijke onderhoud. Er moet daarom wel
een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de financiële gevolgen van aanwijzing van graven
als gemeentelijk monument. Er zijn momenteel geen middelen ingeruimd voor het onderhoud
en beheer van de graven. De gemeente kan de eigenaren niet verplichten tot het verlengen van
het grafrecht en zij zal daarin naar verwachting aanzienlijke inkomsten derven.
Voor de reguliere onderhoudszaken gaat het daarbij om kosten voor:
• Het rechtzetten van de steen, indien deze verzakt is;
• Het onderhouden van het gras om, en eventueel op het graf;
• Het schoffelen van het graf wanneer dit onbeplant is;
• Het verwijderen van onkruid tussen en eventueel beplanting op het graf;
• Het schoonhouden van het graf, wanneer het graf is afgewerkt met los
verhardingsmateriaal als steenslag of grind.
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Samenvattend kan gesteld dat de aanwijzing van graven als gemeentelijke monumenten niet
vrijblijvend is voor de gemeente. De afweging van de kosten moet meegenomen in het besluit
over de prioriteiten, de hoeveelheid en de omgang met de graven voor de toekomst.
Het is dan ook belangrijk de overwegingen te delen met lokale en externe deskundigen op dit
gebied zoals het Erfgoedplatform Noordwijk, het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Aangezien deze
partijen vertegenwoordigd zijn in de voorgenomen Commissie Erfgoed Noordwijk, kan deze het
college hierover adviseren, allereerst door de aanscherping van de criteria. Het is verstandig
daarbij ook de Stichting Grafzorg Nederland te betrekken.
Thema 4: Accent op de Badplaats
De kust is immers van provinciaal én nationaal belang. De economische waarde van het
toerisme en de recreatie is enorm; de helft van het bruto provinciaal product wordt gerealiseerd
in de kustzone. Reden genoeg voor de provincie om de kustgemeenten actief te inspireren en
stimuleren om de bestaande kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te verhogen en nieuwe
waarden te creëren. Het behoud van originele visserswoningen is alleen relevant in het kader
van het conserveren van het bestaande. Als nieuwbouw in die maat en schaal voldoen de
woningen niet aan de eisen van deze tijd. De stijl en vormentaal van de woningen kan vooral
een inspiratiebron vormen voor de nieuwe ontwikkelingen.
Van vissersdorp tot badplaats
e

Het vissersdorp aan zee groeit vanaf de 19 eeuw uit tot de badplaats Noordwijk, interessant
voor vorsten, adel en toenmalige captains of industry, gegoede burgerij. Noordwijk aan Zee
biedt door zijn natuurlijke omgeving een gunstig klimaat voor de bloei van schone kunsten .De
zee, duinen en bossen zijn al van oudsher een inspiratiebron geweest voor schrijvers, dichters
en (beeldend) kunstenaars en intellectuelen, zoals schrijvers, filosofen en dichters.
Ontwikkelingen als de blauwe tram, de badkoetsjes, de villa’s en het Huis ter Duin zijn bijzonder
voor Nederland. Bezoekers, van pelgrims tot kunstenaars, van gewone toeristen tot leden van
koningshuizen zijn al eeuwenlang in Noordwijk welkom. Gastvrijheid is dan ook een
vanzelfsprekende kernwaarde in Noordwijk. De geschiedenis ligt voor het oprapen. In de vorm
van verhalen, legendes, beroemde personen, sporen (Dompad) en monumenten. Er zijn talrijke
legendes en verhalen die de geschiedenis en het rijke verleden ontsluiten.
De badplaats neemt in belang toe in verhouding tot de van oudsher chique kern van Noordwijk
Binnen. Na de oorlog groeide de badplaats door. Achter de boulevard bleef de oude kern met
de grillige stratenpatronen in stand. De Zuidduinen in Noordwijk aan Zee heeft gelukkig nog
steeds een aantal architectonisch interessante panden uit de 20e eeuw. Dit zijn de culturele
bronnen van Noordwijk, die (her)waardering verdienen. Deze bronnen zouden weer
zichtbaar(der) moeten worden voor de lokale)gemeenschap. Deze geschiedenis, kan goed
benut voor de ontwikkeling van de openbare ruimte.
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Luchtfoto van voor de aanleg van de Parallel Boulevard.
Verspreid in de kern van Noordwijk aan Zee en aan de randen daarvan zijn diverse panden te
vinden die een deel van de historie van de kern vertellen. Vaak betreft het geïsoleerde objecten,
waarvan nader bepaald dient worden in hoeverre deze beeldbepalend dan wel cultuurhistorisch
van belang zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om objecten in de Huis ter Duinstraat, Schoolstraat,
De Ruyterstraat en aan het Picképlein en de Oude Zeeweg.
Alle routes liepen door tot de boulevards aan zee, maar de toename van het autoverkeer begon
zich te wreken. In de jaren zeventig werd de Parallel Boulevard aangelegd, waardoor de
boulevards werden ontlast maar waardoor ook de grillige padenstructuur verdween en de kern
werd losgeknipt van de kust. De ontstane gaten werden opgevuld als parkeerterrein of met
grootschalige woningbouw.
Aan de Koningin Wilhelmina Boulevard is de kleinschaligheid van de begintijd van de badplaats
grotendeels verdwenen. De boulevard kenmerkt zich door een bonte verzameling van
verschillende gebouwen uit verschillende tijden met elk een eigen architectonische taal. Vaste
waarden vanuit het verleden zijn natuurlijk de Vuurtoren en de toren van het Mercure Hotel. De
villabouw in de duinstrook is tegenwoordig vooral nog te zien aan de Koningin Astridboulevard
en de Noordduinen, aan de periferie van de kern van Noordwijk aan Zee. Direct achter de
Koningin Wilhelmina Boulevard springt hier en daar het schaalverschil in het oog. Tussen de
hoogbouw uit de jaren zeventig en tachtig zijn nog enkele duinboerderijen en – woningen te
vinden.
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Schaalverschil langs de Parallel Boulevard

Hoofdstraat 20 (rijksmonument)

Dit type woning treffen we ook aan in het gebied bij het Jan Kroonsplein en de Nic.
Barnhoornweg. Hier kan de sfeer van het oude Vissersdorp nog ervaren worden. De
Hoofdstraat is de oude verbinding tussen de kust en Noordwijk Binnen. Van oudsher werd hier
gewoond en waren hier winkels gevestigd. De Hoofdstraat heeft de functie van winkelstraat
behouden. Door die functie zijn veel oude woonpanden vervangen door moderne
winkelpanden, andere woningen zijn nu voorzien van een winkelpui.
De oude karakteristiek van de straat laat zich moeilijk terugvinden. De straat bevat twee
e
rijksmonumenten: Hoofdstraat 20 (vermoedelijk 18 eeuw) en de rijksmonumentale kerk uit
1647, die gelegen is aan de zeezijde van de Hoofdstraat. De andere kerk in de Hoofdstraat (uit
1909) is eveneens zeer karakteristiek.
Een ander zeer karakteristiek gebied binnen de badplaats is de Zuidduinen. Met het particuliere
initiatief tot ontwikkeling van de Zuidduinen door de ‘maatschappij tot exploitatie van de
duingronden’ werd ook de commerciële waarde van de kustplaats aangegeven. De Zuid werd
ontwikkeld tot villapark met badaccommodaties naar het ontwerp van landschapsarchitect
Wattez. Deze ontwikkeling was in de kern een aantasting van een prachtig ongerept
duinlandschap. Echter deze aantasting of liever ontwikkeling blijkt een eigen en autonome
kracht, stijl en kwaliteit te hebben die meer dan de moeite waard is om te verankeren in het
toekomstig ruimtelijk beleid.
Het gebied rond het Dobbelmannduin lijkt sterk op de Zuidduinen, maar is door de grotere
hoogteverschillen gegroepeerde bebouwing toch wezenlijk anders. De Noordwijkse Watertoren
is gelegen op het hoogste punt. Aan de voet van het duin, aan de zijde Huis ter Duinstraat staat
de karakteristieke Maria ter Zeekerk.
De verschillende functies van Noordwijk aan Zee hebben beeldbepalende getuigenissen
voortgebracht. Voor de visserij is dat de vuurtoren en bedrijvigheid gerelateerd aan deze
bedrijfstak. Het belang van recreatie en het toerisme komt terug in de boulevard, hotels,
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restaurants, strandpaviljoens, strandhuisjes. Ontwikkelingsplannen voor de toekomst zullen ook
effect hebben: de nieuwe dynamiek biedt ook nieuwe kansen en mogelijkheden om negatieve
sporen uit het verleden te elimineren, verborgen kwaliteiten weer naar boven te halen en
nieuwe kwaliteiten te creëren.
De historie van Noordwijk aan Zee vormt daarmee een inspiratiebron voor interventies in de
ruimtelijke structuur en inrichting en voor transformatie- en nieuwbouwplannen. Niet omwille van
een niet realistisch regime vooral vanwege het unieke karakter van Noordwijk kracht bij te
zetten. ‘Behoud en ontwikkeling’ is daarbij, in het verlengde van het landelijke beleid, het motto.
Thema 5: Accent op Herbestemmen
Om belangrijk erfgoed voor de toekomst te behouden kan het noodzakelijk zijn dat een pand
een andere bestemming krijgt. Als gemeente staan wij positief tegenover herbestemming van
beeldbepalende en monumentale panden waar rendabele exploitatie op basis van de
oorspronkelijke bestemming een restauratie/behoud in de weg staat. Het is daarbij belangrijk
dat er in goed overleg gekeken wordt hoe de cultuurhistorische waarden kunnen worden
behouden en toch een eigentijdse functie mogelijk wordt.
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7. Voordelen voor eigenaren: leningen en
belastingaftrek
Inleiding

Monumentenbeleid valt of staat bij de bereidwilligheid van de betrokken eigenaren om hun
monumenten in goede staat te brengen en te houden. Niemand kan eigenaren dwingen dit te
doen, maar de gemeente kan hierin wel stimuleren. Het enthousiasme van de eigenaren van
monumenten is een belangrijke voorwaarde voor succes van het monumentenbeleid in
Noordwijk. Dit voordeel kan gelegen zijn in de bewustwording van de kwaliteit van het
monument. Deze kwaliteit heeft ook invloed op de sfeer van een omgeving en geeft uiteindelijk
ook waardevermeerdering van het object.
Aangezien er geen mogelijkheden zijn voor subsidieverstrekking, wordt bij de uitvoering van dit
beleid vooral nagegaan welke financiële mogelijkheden er zijn om eigenaren tegemoet te
komen. Er bestaan regelingen waar eigenaren op gewezen kunnen worden.
7.1 Rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruik maken van verschillende, op landelijk niveau
geldende belastingvoordelen en mogelijkheden voor subsidiëring en leningen. Zo kunnen zij,
indien zij inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, belastingaftrek krijgen voor
onderhouds- of restauratiekosten aan monumenten. Een absolute voorwaarde is wel dat het
monument niet te zeer vervallen is en dat door een restauratie niet een 'nieuwe bron' ontstaat.
Met dit laatste wordt bedoeld dat een pand niet van bestemming mag veranderen na een
restauratie om zo in aanmerking te komen voor belastingaftrek. Verandert bijvoorbeeld een
pakhuis in een woonhuis, dan zijn de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten nihil. Vóór aanvang
van de gewenste restauratie- of onderhoudswerkzaamheden kan aan de Belastingdienst
gevraagd worden de hoogte van de fiscaal aftrekbare kosten vast te stellen.
Indien eigenaren belastingaftrek kunnen krijgen voor onderhouds- of
restauratiewerkzaamheden aan monumenten, kan in principe ook een laagrentende lening
worden aangevraagd. Deze laagrentende lening is een hypotheek en kan verkregen worden
voor uitgaven voor onderhoud en restauratie aan rijksmonumenten. Het beheer van het
revolving fund, Fonds 1818 en de administratieve afhandeling van de ten laste van de fondsen
verstrekte leningen wordt verricht door het Nationaal Restauratie Fonds.
7.2 Leningen voor onderhoud en verbouwingen van Monumenten

Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds kan een lening aangevraagd worden uit het zogeheten
Revolving Fund (terugkerend geld). Uit dit fonds worden laagrentende leningen verstrekt aan
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10

eigenaren van monumenten of geregistreerde beeldbepalende panden. De bedragen aan
rente en aflossing die de eigenaren betalen worden jaarlijks teruggestort naar het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Zo blijft het fonds in stand en kunnen de gelden weer opnieuw worden
aangewend. Een van de voorwaarden is dat er door de betreffende gemeente in voorkomende
gevallen een omgevingsvergunning is verleend.
7.3 Eigen fonds creëren voor leningen

Voor restauratie van of onderhoud aan gemeentelijke monumenten is geen belastingaftrek
mogelijk. Mede gezien de beperkte mogelijkheden om eigenaren van monumenten tegemoet te
komen, wordt op dit moment eveneens afgezien van de mogelijkheid een subsidiemogelijkheid
te creëren. Wel willen wij onderzoeken in hoeverre een op te richten revolving fund voor
Noordwijkse gemeentelijke monumenten via het Nationaal Restauratie Fonds kan worden
opgericht naar voorbeeld van de omliggende gemeenten Hillegom en Katwijk. De regeling
werkt op dezelfde manier als het Prins Bernhard Cultuurfonds en voorziet in een substantiële of
periodieke storting van de Gemeente Noordwijk. Voordeel is dat het gemeentebestuur een
grotere invloed heeft op de toekenning van de bijdragen. De rente van deze leningen wordt
door de gemeente zelf vast gesteld.

10

Dit geldt voor gemeentelijke monumenten.
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8. De organisatie
Inleiding

De wettelijke taken ten aanzien van archeologie en rijksmonumenten en de het voornemen van
de gemeentelijke monumenten, vraagt de noodzakelijke capaciteit om de taken verantwoord en
efficiënt uit te kunnen oefenen. Vanuit de nieuwe situatie wordt ten aanzien van de wettelijke
taakstelling, een zwaardere en vooral deskundige inbreng van de gemeente verwacht bij
beleidsafwegingen, informatie- en vergunningverlening. De gemeente moet over vakkennis
beschikken van alle processen op het beleidsvlak erfgoed en in staat zijn de Commissie
Erfgoed Noordwijk adequaat te ondersteunen en het college te adviseren. Met het nieuwe
beleid is vanaf 2011 jaarlijkse capaciteit gewaarborgd voor het erfgoedbeleid. Daarnaast is via
een raamcontract met de gemeente Katwijk sinds eind 2010 de archeologische kennis geborgd
met de inhuur van een senior archeoloog voor minimaal drie uur per week.
8.1 De taakstelling

De gemeentelijke rol ten aanzien van monumenten is divers. We noemen ze hier puntsgewijs:
• Het verwerken van aanvragen en verstrekken van monumentenvergunningen;
• Het scheppen van voorwaarden voor de instandhouding (waaronder aanwijzing) en
herbestemming;
• De advisering op financieel gebied;
• Het stimuleren en enthousiasmeren van eigenaren;
• De besluitvorming van plannen in relatie tot (bouw)historische waarden;
• Het toezicht houden op de uitvoering van de verleende vergunningen en instandhouding
van de monumentale waarden;
• Het zorg dragen voor archeologische verplichtingen en monumenten in eigen beheer als
eigenaar.
8.2 Deregulering van taken: advies en ondersteuning

Nu een aantal monumententaken van het Rijk naar de gemeente zijn gedecentraliseerd is de
gemeente een nog centraler punt geworden in de informatieverstrekking over erfgoed en
monumenten. Daar is het dat de burger, particuliere eigenaren van monumenten en alle
anderen terecht kunnen met hun vragen op dit gebied. Het gaat hierbij onder meer over de
mogelijkheden tot verbouw en/of restauratie van een monument, de procedure voor
archeologisch onderzoek, voor het verkrijgen van de benodigde monumenten- en/of
bouwvergunning en subsidiemogelijkheden. Voor een adequate invulling van de loketfunctie is
de beschikbaarheid van goed voorlichtingsmateriaal een randvoorwaarde.
8.3 De afzonderlijke taken uitgelicht

Er is een aantal functionarissen dat met monumentenbeleid/cultuurhistorie te maken krijgt:
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- beleidsmedewerkers erfgoedbeleid (Ruimte)
- beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening (Ruimte)
- projectleiders (Ruimte)
- beleidsmedewerkers cultuur (Maatschappelijke Ontwikkeling)
- bouwinspecteurs (Handhaving)
- bouwplantoetsers (Dienstverlening)
- medewerkers sectie Bouwkunde (Openbare Werken)
- gemeentelijke juristen.
Voor het uitvoeren van het beleid is het belangrijk dat capaciteit beschikbaar gesteld ten
aanzien van de taken.
Bij de reorganisatie is een scheiding aangebracht in de taakstelling ten aanzien van
monumenten met een scheiding tussen beleid, vergunningsverlening en handhaving en
onderhoud en beheer.
De beleidsmedewerker erfgoedbeleid

De beleidsmedewerker erfgoedbeleid is het eerste aanspreekpunt voor de burger voor wat
betreft erfgoed en monumenten. De beleidsmedewerker verschaft informatie en is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van het beleid. Daarbij houdt de
beleidsmedewerker naast de belangen van de eigenaar vooral de verantwoorde omgang met
het monument in de gaten. Deze zorgt voor het juiste beheer en ontsluiting van de gegevens in
het gemeentelijke monumentenregister, de lijst met rijks- en gemeentelijke monumenten.
Daarnaast fungeert de beleidsmedewerker erfgoedbeleid als ambtelijk secretaris van de
Commissie Erfgoed Noordwijk, en legt zich in die rol toe op de aanvragen, en begeleidt het
proces naar de commissie..
Het is belangrijk dat deze taak continuïteit verkrijgt. Een koppeling met het archeologiebeleid ligt
voor de hand.
Het team vergunningen

Medewerkers van het team vergunningen toetsen vergunningsaanvragen als basis voor het
verlenen van de noodzakelijke vergunningen, en beheren daarbij het bouw- en
vergunningenarchief .Daarnaast zullen bezwaarschriften tegen de aanwijzing van een
monument of tegen de omgevingsvergunningen voor monumenten behandeld worden door de
juridische medewerkers. Deze houden goed contact met de beleidsmedewerker Erfgoed.
Team handhaving

Het team handhaving controleert of de aanvragen conform de vergunningen worden uitgevoerd.
De bouwinspecteur bekijkt de omgevingsvergunningaanvraag en houdt toezicht op de
uitvoering van de restauratie of verbouwing. Taken die hier ook bij horen zijn: toezicht op
monumenten die zonder vergunning worden verbouwd of gesloopt. Bij deze functie is het
belangrijk dat de inspecteur deskundigheid heeft en met (via cursussen bijhouden van) kennis
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van actuele ontwikkelingen in het vak opereert. De inspecteur is ook een ‘watcher’ die kansen
en bedreigingen kan signaleren.
Afdeling openbare werken, sectie Bouwkunde

Deze is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de monumenten in eigendom en
beheer van de gemeente. Deze houden daarover goed contact met de beleidsafdeling.
Afdeling Ruimte

De projectleiders en medewerkers ruimtelijke ordening zijn medeverantwoordelijk voor een
goede omgang met het erfgoed en de verplichtingen waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen.
In bepaalde gevallen moet de beleidsmedewerker Erfgoed worden betrokken bij het proces.
Voornamelijk wanneer een planologische procedure moet worden gevolgd. De medewerkers
Ruimtelijke Ordening zullen bij nieuwe ruimtelijke plannen met monumenten en cultuurhistorie
te maken krijgen. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) moet bij het maken van
nieuwe bestemmingsplannen moet het culturele erfgoed als bouwsteen worden betrokken.

8.4 Inbedding in de organisatie

Het erfgoedbeleid staat niet op zichzelf maar dient te worden ingebed in ander beleid en
regelgeving in de gemeente. Zo dient er in het gemeentelijk erfgoedbeleid aandacht te worden
besteed aan aspecten als ruimtelijke ordening, toerisme/recreatie, economie, stedelijke
vernieuwing en archeologie. Met genoemde beleidsvelden dient een wisselwerking te bestaan.
Omgekeerd dienen beschermde panden en het beschermd dorpsgezicht te worden opgenomen
in bestemmingsplannen. Ook binnen de volkshuisvesting en bij het bouw- en woningtoezicht
moet het erfgoedaspect worden betrokken. Dit vereist voor het erfgoedbeleid een centrale plek
binnen de organisatie.

8.5 Aansluiting met cultuur, recreatie en toerisme

Erfgoed wordt steeds vaker ingezet om het recreatieve en toeristische aanbod te vergroten en
kwalitatief te verbreden. Het erfgoed in de gemeente heeft in samenhang met het
landschappelijk schoon de potentie toeristen meer te bieden dan de badplaats en een
aantrekkelijk omgeving te vormen voor recreanten.

47

8.6 Maatregelen

Wij zijn voornemens de volgende maatregelen voort te zetten dan wel te nemen:
1. Inzetten website.
2. Handreiking voor eigenaren van monumenten.
3. Voortzetting aansluiting bij regionale of landelijke projecten die veel publiek trekken als de
Open Monumentendag. Precieze vorm van de rol van de gemeente hierbij wordt in overleg
met het veld en de erfgoedcommissie in komende beleidsperiode bepaald.
4. Voortzetting openstelling van de toren voor publiek.
5. Mee te werken aan uitgaven over het Noordwijks erfgoed met fiets- en wandelroutes.
6. Erfgoed actief inzetten bij de initiatieven op het gebied van citymarketing.
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9. Voorlichting, communicatie
Inleiding

Bij de gemeentelijke ambitie om monumenten te beschermen als belangrijke facetten van
identiteit hoort een goede voorlichting over de rechten en plichten voor monumenteigenaren en
–beheerders en mogelijkheden voor stimulerende maatregelen. Daarnaast moet de tijd worden
genomen om de aanwijzingsprocedure zorgvuldig te kunnen doorlopen. Het is daarom van
belang eigenaren en belanghebbenden te betrekken bij het gemeentelijke beleid én het voor
hen aantrekkelijk te maken hun monumentale bezit in goede staat te houden. De gemeente wil
het erfgoedbeleid kenbaar maken aan burgers en bedrijven, maar ook binnen de gemeentelijke
organisatie versterken. Zo stuurt de gemeente op een goede relatie met monumenteneigenaren, bedrijven, publiek en erfgoedverenigingen en –organisaties. .
9.1 Toegankelijke informatie

de gemeentelijke website is een belangrijke informatiebron en communicatiemiddel. Naast
aandacht voor actueel nieuws en ontwikkelingen op het gebied van erfgoed kan de website
worden benut als informatiebron en portal voor monumenteninformatie.
De website wordt in de beleidsperiode uitgebreid met toegankelijke informatie over de
procedures van vergunning- en subsidieaanvragen en verlevendigd met actuele voorbeelden.
Zo kunnen bijvoorbeeld monumenteneigenaren betrokken worden bij de invulling door ze te
laten vertellen over de ervaring van een eigen restauratie of onderhoud. Het gevolg is een
regelmatige uitwisseling van kennis en gegevens tussen gemeente en monumenteigenaren en
versterking van het contact.
Uit een enquête van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) blijkt dat de helft van de
monumenteneigenaren niet precies weet wat het in eigendom hebben van een monument nu
eigenlijk precies voor gevolgen heeft. De Rijksdienst is momenteel bezig met de realisering van
een informatiepakket voor nieuwe eigenaren van rijksmonumenten. Het idee is dat de nieuwe
eigenaar een folder krijgt met handige informatie en do’s and don’ts over de zorg voor
gebouwde monumenten.
Overige punten uit 8.6 worden niet uitgewerkt.

9.2 Loketfunctie

De gemeente heeft in het kader van cultureel erfgoed een duidelijke loketfunctie. Het raadhuis
is de plaats waar burgers en bedrijven terecht kunnen met vragen op dit gebied. Ook
initiatiefnemers van bodemverstorende activiteiten ontvangen hier informatie over het
gemeentelijk beleid. Het is van belang dat er voldoende uren, kennis en kunde aanwezig is om
vragen te kunnen beantwoorden en belangen te kunnen behartigen
Verder is uitgangspunt dat beslissingen transparant zijn en volgens de gebruikelijke procedures
(Algemene Wet Bestuursrecht) open zijn voor bezwaar en beroep. Voor alle betrokkenen zal
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relevante informatie - zoals de resultaten van archeologisch onderzoek en inventarisaties van
waardevol erfgoed - digitaal toegankelijk zijn. Ook streeft de gemeente naar het voor
betrokkenen digitaal inzichtelijk maken waar en wanneer met cultuurhistorische waarden
rekening gehouden dient te worden.
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10. De Kosten
De verantwoordelijkheid voor de omgang met cultuurhistorische waarden ligt bij het college. Het
voeren van een adequaat erfgoedbeleid is daarnaast afhankelijk van deskundigheid, financiën
en personele middelen. Voor de wettelijke taakstelling en het voornemen gemeentelijke
monumenten aan te wijzen zijn middelen gereserveerd. De kosten zijn verdeeld naar
incidenteel, structureel (jaarlijks terugkerende kosten) en inzet van de gemeentelijke
organisatie. Zie het overzicht op pagina 51.
De status ‘Optie’ geldt voor beleidsvoornemens waarvoor nog een nadere bestuurlijke afweging
moet worden gemaakt. Voor deze beleidsintenties zijn namelijk aanvullende middelen nodig.
10.1 Kosten uitgelicht

De kosten die de archeologische monumentenzorg voor de gemeente met zich meebrengt, zijn
verschillend. Kosten die gemaakt worden in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen op initiatief
van de gemeente worden in principe opgenomen in de begroting van het betreffende project.
Ook zijn er bijvoorbeeld de bestuurslasten als gevolg van de archeologische taken en
verantwoordelijkheden van kosten van archeologisch onderzoek die redelijkerwijs niet kunnen
worden toebedeeld aan degenen aan wie door de gemeente de archeologische
onderzoeksplicht is opgelegd.
Alle kosten voor het (archeologisch) onderzoek zijn voor de verstoorder. Dit houdt in dat de
initiatiefnemer van een bodemverstorende activiteit de kosten draagt die gemoeid zijn met de
archeologische werkzaamheden. De verstoorder kan een particulier zijn of overheid. Dit gaat
dus ook op wanneer de gemeente zelf de initiatiefnemer is. De kosten van de onderzoeken
worden in principe opgenomen in de kosten van het betreffende project. Deze kosten kunnen
bestaan uit planaanpassingen, beheersmaatregelen, proefboringen of verkennend onderzoek
door middel van proefsleuven, definitief opgravend onderzoek, zie ook bijlage 8. Daarna kunnen
er kosten zijn voor o.a. het vervaardigen van een Programma van Eisen, conserveren,
deponeren en documenteren van vondsten en communicatie. Van de kosten van archeologisch
onderzoek is geen eenduidige indicatie te geven, omdat dit afhankelijk is van vele factoren. Bij
grote projecten zullen de kosten voor archeologie naar verhouding niet snel worden ervaren als
excessief. Maar een relatief kleine bodemingreep door een particulier kan leiden tot relatief
kostbare opgravingen. Het is de vraag in hoeverre het redelijk is deze kosten volledig door een
verstoorder te laten dragen, vooral wanneer ze niet in verhouding staan tot de totale
stichtingskosten. Hiervoor kan de gemeente een aparte regeling treffen met de verstoorder.
Archeologisch onderzoek is echter in zekere mate onvoorspelbaar. Zo kan het gebeuren dat na
het verlenen van de omgevingsvergunning er onverwachte archeologie aangetroffen wordt. In
een dergelijk geval kan het gemeentebestuur besluiten alsnog archeologisch onderzoek te laten
verrichten.
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10.2 Verantwoordelijkheden gemeente

De gemeente is dan echter wel zelf verantwoordelijk voor de onkosten die dergelijk
archeologisch noodonderzoek met zich mee brengt omdat deze niet langer ten laste van de
verstoorder kunnen worden gebracht. De gemeente zal in overleg met de verstoorder een
oplossing vinden die recht doet aan het belang van het archeologische bodemarchief. De
kosten die hiermee gepaard gaan behoren niet geheel bij de verstoorder te liggen, omdat het
bevoegde gezag of de Provincie Zuid-Holland of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
archeologisch onderzoek heeft opgelegd. Hiervoor zijn echter geen wettelijke regels opgesteld.
De financiering moet in overleg met alle betrokken partijen geregeld worden.
Terugkomende kosten die niet vallen onder een project:
 Onderhoud van de archeologische verwachtingskaart en de beleidsadvieskaart;
 Evaluatie en bijstellen van beleid;
 Aanpassen bestemmingsplannen;
 Financiering van de senior archeoloog;
 Evaluatie en bijstellen van de gemeentelijke onderzoeksagenda.
Voor deze kosten moet jaarlijks een budget worden vastgesteld. De hoogte van het budget is
afhankelijk van de werkzaamheden die in dat jaar worden uitgevoerd.
Wat archeologie betreft verstrekt het rijk via het Gemeentefonds aan de Nederlandse
gemeenten een bestuurslastenvergoeding voor de kosten die gepaard gaan met de aanloop en
uitvoering van de herziening van de Monumentenwet. Gemeenten zijn echter zelf
verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de archeologische monumentenzorg inbedden in het
gemeentelijk budget.
Voor uitzonderlijk waardevolle vindplaatsen is in de Monumentenwet een financiële bijdrage van
het Rijk voorzien: de regeling van een rijksbijdrage in excessieve opgravingskosten. Deze
regeling is ingesteld voor die gevallen waarin de kosten voor archeologisch onderzoek niet
(geheel) ten laste kunnen komen van de desbetreffende gemeente (of provincie). Jaarlijks wordt
een vast te stellen bedrag (in 2008 € 1,25 miljoen) in het Gemeentefonds gestort. Dit bedrag
wordt onder de gemeenten verdeeld door middel van de factor ‘woonruimten’. Dit betekent dat
iedere gemeente via het Gemeentefonds structureel een (kleine) bijdrage ontvangt voor
eventuele excessieve kosten bij de opgraving van vindplaatsen van nationaal belang.
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Beleidsacties Erfgoed Noordwijk 2011 Product 118
Monumenten en archeologie

2011

2012 2013-2014

2014 e.v.

Noodzakelijk/wettelijk

2011 € 60.000,- inhuur
- 50.000,- erfgoedbeleid
- 10.000,- archeologie
Specificatie:
1. 32.000,- inhuur extern
2.434322 -5.000,- inhuur
3.434322 -5.000 inhuur
4. P118 nr 65410410 (10.000,-)
en nr. 434322 (4.000,-). Inhuur
Katwijk

€ 60.000,- Structureel

€ 60.000,Structureel

Dekking
1. 1/2 fte 32.000,vaste formatie
2. BAAC 5.000,inhuur
4. seniorarcheoloog
14.000,- inhuur

Dekking
1. 1/2 fte 32.000,vaste formatie
2. BAAC 5.000,inhuur
4. seniorarcheoloog
14.000,- inhuur

Restant 9.000,- (voor
commissie en
aanwijzing)
Structureel

Restant 9.000,- (voor
commissie en
aanwijzing)
Structureel

4. dekking:
- 5.000,- uit budget
restant structureel
5. Dekking:
- 4.000,- uit 434322
restant structureel
- 20.000 uit reserve
monumenten 2011
voor aanwijzen
monumenten.

6. dekking:
- 5.000,- uit budget
restant structureel

Vast

Vast

1.

2.
3.

Erfgoedbeleid. Capaciteit Beleidscoördinator 16 uur
(structureel 6 uur algemeen, 6 uur bovengronds
coördinatie, 4 uur archeologie coördinatie)
Bouwhistorie (inhuur extern structureel 5.000,- ).
Erfgoedverordening Noordwijk (incident).
Archeologie senior- archeoloog Katwijk (inhuur
Katwijk structureel 14.000,-).

Restant 5.000,- (voor installatie
commissie en aanwijzing)
Belangrijk
(Separaat raadsbesluit volgt na vaststelling beleid en
verordening).

Product 118 Incidenteel
30.000,- voor 2011 tbv
aanwijzing monumenten

5 Gemeentelijke erfgoedcommissie. Opstellen
verordening, vacatie (5.000,- per jaar).
6. Aanwijzen monumenten, kosten €1.000,- per
monument en begeleiding secretaris. Gefaseerde
aanwijzing 2011-2014. Storting 20.000,- in reserve
monumenten 2012, bedrag vormt budget voor aanwijzing
monumenten en dient voor redengevende (juridische)
beschrijvingen.
7. Bescherming graf Daniel Noteboom (lange termijn).
8. Onderzoek accenten in het beleid: graven 2011.

5.dekking 434322 -5.000,6. storting 434322 -20.000,Incidentele middelen in reserve
monumenten 2012 voor dekking
van incidentele aanwijzing
aanpassing/verbouwing
monumenten
7. nr 434322 (2.000,-) uit product
118 restant eenmalige storting
voor meerdere jaren.
8. nr 434322 (3.000,-) uit product
118 restant structureel.
Vast budget voor OMD
a. 4662214 2.147
b. 65410000: 2.221

Wenselijk
9. Open monumentendag 4.368
a. Uren organisatie V&H
b. Onkosten

6. Dekking
- 4.000,- uit 434322
restant structureel
- 20.000 uit incidentele
middelen 2011 voor
aanwijzen
monumenten.
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