Een kijkje in de keuken van
hûs en hiem -monumentenadvisering.
Verhaal tijdens het erfgoedcafé van 26 maart 2019

0 introductie.
Welkom, dank.
Blij zijn wij van hûs en hiem met uw komst naar het erfgoedcafé Fryslân. Dank dat we hier
onze taak en werkwijze in het kader van monumentenzorg kunnen toelichten.
Ik ben Gerrit Boschloo en als één van de adviseurs ruimtelijke kwaliteit in dienst van hûs en
hiem1. Hier ook aanwezig Gertjan Timmer adviseur erfgoed bij hûs en hiem.
Met zo min mogelijk zijpaden zal ik in kort bestek toelichten hoe dat nu werkt : omgaan met
monumentale waarden in het kader van de erfgoedwetgeving en de omgevingsvergunning.

1 rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijk monument,
karakteristiek pand, beeldbepalend pand.
Rijksmonumenten zijn van rijkswege beschermd en het belang stijgt daarmee uit boven het
gemeentelijk belang. Dit neemt hùs en hiem mee in haar advisering. In een aantal gevallen is
daarbij daarnaast ook advisering door de rijksdienst voor cultureel erfgoed vereist/gewenst
(ik verwijs naar de vorige spreekster2).
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Voor meer informatie over hûs en hiem zie ook de website : www.husenhiem.nl
Marceline Dolfin, rijksdienst voor cultureel erfgoed : wegwijzer RCE
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De provincie Fryslân heeft geen monumenten aangewezen en kent derhalve geen formele
provinciale monumenten. Wel heeft de provincie adviesbevoegdheid en kent zij (wisselende)
subsidieregelingen (maar dit terzijde, mogelijk gaat de laatste spreker hier nader op in).

Gemeentelijke monumenten. Meerdere gemeenten in Fryslân hebben in het kader van hun
erfgoedbeleid panden (of objecten) aangewezen als gemeentelijk monument. In de wet- en
regelgeving en in de jurisprudentie worden rijks- en gemeentelijke monumenten (steeds
meer) gelijk behandeld. De gemeente kan evenwel via de aanwijzing en gemeentelijke
richtlijnen nader omschrijven welke monumentale waarden in het geding zijn. Procedureel is
er voor hûs en hiem geen verschil tussen gemeentelijke en rijksmonumenten.
Karakteristieke panden en beeldbepalende panden staan soms op expliciete gemeentelijke
lijsten en soms in bestemmingsplannen genoemd. Per gemeente wordt hier verschillend mee
omgegaan en ook de jurisprudentie is hierover nog verre van uitgekristalliseerd. Meestal
beperkt hûs en hiem zich hier bij de advisering conform de gemeentelijk aanvraag tot een
welstandsadvies.

2 Wat is beschermd ?
Jurisprudentie zegt dat het gehele pand c.q. kadastrale nummer onder de bescherming valt.
In de regel betreft de bescherming dus ook het erf c.q. de tuin en de aan-, uit- en
bijgebouwen al dan niet vrijstaand3. Beschermd wil echter zeker niet zeggen dat er niets
veranderd (of verwijderd) mag worden, wel dat er een zorgvuldige afweging dient plaats te
vinden.
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In de regel: Hier zijn de deskundigen nog niet over uitgediscussieerd, zoals ook tijdens het erfgoedcafé bleek.
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De wetgever heeft aangegeven welke werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden
uitgevoerd. Hierbij zijn echter vele “grijze” gebieden:
- Gedeeltelijk herstel van voegwerk4,
- Verwijderen van niet in de omschrijving genoemde interieuronderdelen (denk hierbij
o.a. een 19e eeuws stuukplafon in een 17e eeuws pand, een vroege
Bruynzeelkeuken, een oorspronkelijke trapleuning of hanglamp).

3 hûs en hiem.
hùs en hiem is uw gemeentelijke welstands- en monumentencommissie.
Bij monumentenaanvragen vraagt u bij ons advies over of het plan voldoet aan redelijke
eisen van welstand en of de monumentale waarden in voldoende mate worden
gerespecteerd.

Stap 1:
U brengt uw aanvraag in uw (gemeentelijke) lokale commissie.
Stap 2:
De lokale commissie adviseert of
Stap 2b:
De lokale commissie neemt de aanvraag mee voor waarneming ter plaatse en/of nader
overleg met de adviseur erfgoed en/of de andere adviseurs binnen hûs en hiem en/of verder
overleg en beoordeling in de Centrale Commissie van hûs en hiem, waarna een geschreven
advies volgt. Het advies is een geïntegreerd welstands- en monumentenadvies. Na
advisering volgt stap 3.
Stap 3:
U handelt de aanvraag verder af.
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Zie voor (gedeeltelijk) herstel van voegwerk ook de websites van de r.c.e en ook de e.r.m.
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4 een “eenvoudige” monumentenaanvraag.
Lang niet alle werkzaamheden aan een monument zijn vergunningplichtig, maar tegelijk is
veel wel vergunningplichtig (al eerder genoemd en aan het slot kom ik hier nog even op
terug).

Ik behandel eerst een “eenvoudige” monumentenaanvraag.
Het betreft verandering van reclame. Het pand is rijksmonument en de omschrijving is “pand
van twee lagen met zadelkap en halsgevel”.

Stap 1:
De gemeente legt ons de aanvraag in de lokale commissie voor
(so-wie-so: de gemeente legt iedere aanvraag aan ons voor of so-wie-so want zij legt iedere
monumentenaanvraag aan ons voor).
De behandeling is openbaar en aanvrager, behandeld ambtenaar, monumentenambtenaar
en derden kunnen aanwezig zijn en het geven van toelichtingen is gewenst.
Stap 2:
De lokale commissie toets het plan :
- aan de reclamerichtlijnen van de gemeente
- aan de welstandsrichtlijnen van de gemeente
- aan het in voldoende mate respecteren van de monumentale waarden.
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Is de conclusie zowel welstandshalve als t.a.v. de monumentale waarden positief, dan volgt
een tweevoudig VOLDOET-advies, mogelijk met een enkele opmerking m.b.t. de bevestiging
en benodigd herstel.
N.B. : Het advies wordt in de lokale commissie afgehandeld en is dus op dezelfde dag
beschikbaar !
Zo simpel is het echter niet altijd.
Ook niet bij ogenschijnlijke eenvoudige aanvragen. We noemen mogelijke complicaties.
- De tekeningen zijn incompleet, onvolledig en/of niet eenduidig. Wat er dan volgt is
een aanhouden en wordt er pas geadviseerd als de stukken wel in orde zijn.
- Het plan is al gerealiseerd. Dit maakt voor de advisering niet uit. Wel is er dan
waarneming ter plaatse en/of een fotopresentatie een optie. De complicatie zit er
vooral hoe nu verder als het advies niet positief is en er geen vergunning wordt
verleend.
- Er blijkt meer te gebeuren dat vergunningplichtig is. Is dit het geval dan is de
aanvraag dus incompleet of moet er een aanvullende aanvraag worden gedaan voor
de overige werkzaamheden.
Ook de advisering bij een eenvoudige aanvraag kan soms iets minder eenvoudig zijn.
- De aanvraag strookt niet met de reclamerichtlijnen en/of niet met de
welstandsrichtlijnen. Wat volgt is een VOLDOET-NIET of VOLDOET-MITS advies
met het verzoek het plan te laten aanpassen.
- De monumentale waarden worden in het plan onvoldoende gerespecteerd. Ook dan
volgt een VOLDOET-NIET of VOLDOET-MITS advies met het verzoek het plan te
laten aanpassen.
In de adviesbrief wordt toegelicht waarom het plan niet of niet geheel voldoet.
N.B. : Het advies wordt in de lokale commissie afgehandeld en is dus op dezelfde dag
beschikbaar !
Ook bij een “eenvoudige” aanvraag is er de mogelijkheid dat er twijfel is bij de lokale
commissie (of dat de advisering haar mandaat overschrijdt). In dat geval wordt de aanvraag
meegenomen voor overleg met de adviseur erfgoed en/of de andere adviseurs ruimtelijke
kwaliteit. Mogelijk wordt de aanvraag voorgelegd aan de centrale commissie van hûs en
hiem. In dat geval worden aanvrager en gemeente uitgenodigd daar bij aanwezig te zijn en
daar de aanvraag opnieuw toe te lichten.
De centrale commissie vergadert op donderdagmiddag in de oneven weken. In de
commissie hebben o.a. een cultuurhistoricus en een architect met een
monumentenachtergrond zitting. Ook deze commissievergadering zijn openbaar.
In voornoemde gevallen volgt advies zo spoedig mogelijk.
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5 wat zijn “eenvoudige” monumentenaanvragen ?
“Eenvoudige” monumentenaanvragen zijn bijvoorbeeld:
- De zojuist behandelde reclame-aanvraag,
- Dat wat zich bevindt op de grens van vergunningvrij en vergunningplichtig
(voor monumenten geldt beslist: bij twijfel voorleggen !)
- Wijzigingen aan onderdelen waarvan bij de omschrijving/aanwijzing staat
aangegeven dat deze geen monumentale waarde hebben (of als het zeer evident is
dat deze geen monumentale waarde hebben).
(N.B. : jurisprudentie zegt dat het gehele pand c.q. kadastrale nummer onder de
bescherming valt !)

6 een “complexe” monumentenaanvraag.
Bij een monumentenaanvraag weegt u als behandelend ambtenaar vooraf het volgende af.
- Wordt ook de rijksdienst voor cultureel erfgoed om advies gevraagd ? (Graag verwijs
ik hierbij naar de voorgaande spreekster en naar de door de rijksdienst opgestelde
criteria.)
- Is het wellicht verstandig de aanvraag eerst in het monumentenspreekuur voor te
leggen. In wezen is dat een soort voor-vooroverleg met de adviserende instanties.
(Over hoe en wat van het monumentenspreekuur verwijs ik u naar het
monumentensteunpunt : Marleen Pennewaard en Dick Bloemhof5, beiden hier ook
aanwezig.)
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Zie ook de website van het steunpunt: www.monumentenzorg.frl
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-

Hoe compleet is de aanvraag ? Is (bij vervanging of verwijdering) de technische
noodzaak voldoende onderbouwd ? Is er wellicht een (evt. beperkt) bouwhistorisch
onderzoek nodig ?

Een voorbeeld van een complexe aanvraag is het verbouwen van een winkelpand waarbij de
onderpui wordt gewijzigd, de verdieping opnieuw geschikt wordt gemaakt voor bewoning, de
kap geïsoleerd wordt en van dakopbouwen voorzien, er zonnepanelen worden geplaatst, de
achtergevel veranderd wordt en de voorgevel geheel opnieuw gevoegd.

Stap 1:
U legt de aanvraag voor in de lokale commissie. De behandeling is openbaar (zie ook
“eenvoudige”aanvraag). Aanwezigheid van de gemeentelijk monumentenambtenaar is
bijzonder gewenst.
Stap 2a:
De behandeling vraagt waarschijnlijk meer tijd dan een doorsnee aanvraag (de commissie
heeft veel vragen en veel aspecten moeten doorgenomen worden). Onderdelen van de
aanvraag hebben mogelijk verdergaande consequenties (betekent HR++ glas geheel nieuwe
ramen en kozijnen?, betekent isolatie van de kap een gewijzigd gootdetail?, Wat betekent de
gewijzigde indeling voor de bedstede?, brengt isolatie bouwfysische aanpassingen met zich
mee?, etc.).
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Stap 2b:
De lokale commissie toetst het plan en adviseert wanneer er voor haar geen enkele twijfel is
en het binnen haar mandaat valt, dus:
- Als een complexe aanvraag goed is voorbereid door de aanvrager (en door de
gemeente) en/of mogelijk al in het monumentenspreekuur al (uit en te na) is
besproken en/of
- Als strijdigheid met welstandsrichtlijnen en/of aantasting van monumentale waarden
evident is.
Het advies wordt in bovengenoemde gevallen in de lokale commissie afgehandeld en is dus
op dezelfde dag beschikbaar !
Constateert de lokale commissie dat de aanvraag onvolledig en/of niet eenduidig is dan volgt
een aanhouden en wordt er pas geadviseerd als de stukken wel in orde zijn.
In de overige gevallen neemt de lokale commissie de aanvraag mee voor nader overleg met
de adviseur erfgoed en/of de andere adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Mogelijk wordt de
aanvraag voorgelegd aan de centrale commissie van hùs en hiem. In dat geval worden
aanvrager en gemeente uitgenodigd daar bij aanwezig te zijn en daar de aanvraag opnieuw
toe te lichten. Het advies volgt daarna zo spoedig mogelijk.

7 stap 3: verder afhandeling.
Na stap 2 heeft u een geïntegreerd welstands- en monumentenadvies van uw gemeentelijke
monumentencommissie en (mogelijk) een advies van de rijksdienst voor cultureel erfgoed.
Beide zijn adviezen. In de regel zijn de adviezen niet strijdig. Soms zijn er accentverschillen
en soms zijn er ook verschillen in waardering. Zeker dan is het van belang dat de gemeente
duidelijk formuleert waarom zij de vergunning verleent dan wel weigert.
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Als de vergunning verleend wordt en de aanvrager aan de slag gaat zit de gemeentelijke
taak er nog niet op.
-

Toezicht is nodig en documentatie tijdens het werk (o.a. middels foto’s) gewenst.
Tijdens de werkzaamheden kunnen er ontdekkingen gedaan worden c.q.
aanleidingen zijn om de plannen aan te passen. Overleg over de consequenties voor
de plannen c.q. het monument, over hoe nu verder, is dan nodig (dit kan direct met
onze adviseur erfgoed of de lokale commissie). Eventueel komen wij op het werk
kijken.

In het verlengde hiervan (maar soms ook voorafgaand aan dit alles) heeft de gemeente een
handhavingstaak6. Handhaving blijkt nodig ! Ook bij monumenten !

Soms wordt er werkzaamheden aan een monument uitgevoerd in afwijking van de verleende
vergunning of zonder dat daar de vereiste vergunning voor is verleend. Zeker als dit sloop
van delen (of het geheel) betreft is stillegging dan nodig (Het risico van aantasting van
monumentale waarden is dan evident). In principe riskeert de eigenaar zelfs
inhechtenisneming. De eigenaar dient alsnog een vergunning aan te vragen en pas na
verlening kunnen de werkzaamheden worden hervat.
Soms wordt onderhoud achterwege gelaten of alsmaar uitgesteld. Ook dan kan de gemeente
handhavend optreden (en heeft hierin ook nadrukkelijk een wettelijke taak). Later vanmiddag
wordt verder op ingegaan op de instandhoudingsplicht.
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Later vanmiddag wordt hier door een andere spreker nader op ingegaan.
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- Tot slot.
Monumenten kunnen een hele zorg zijn. Voor u als gemeente, maar ook voor de eigenaar.
Een eigenaar kan heel trots op zijn monument zijn, maar het toch ook als een last ervaren.
Het is goed te weten dat er vele instanties zijn, die de eigenaar en de gemeente bij het
dragen van die last, met in achtneming van de monumentale waarden, daarbij kunnen en
willen adviseren en assisteren.

Dank voor uw aandacht. Graag wijs ik u op de diverse symposia en bijeenkomsten die de
rijksdienst voor erfgoed organiseert en beveel ik u volgende erfgoedcafé’s van harte aan.
De maatschappij, uw gemeente en haar ingezetenen behoeven uw aandacht en zorg voor
monumenten en zijn dat zeker waard. En hûs en hiem staat u daarbij graag terzijde.

Gerrit Boschloo, hûs en hiem, 26-03-2019.
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