
Gemeentebestuur Hellendoorn - Jaarverslag monumentencommissie gemeente Hellendoorn 

  
Aan de gemeentesecretaris / raadsgriffier van de gemeente Hellendoorn, 
  
Namens de monumentencommissie voor uw gemeente bied ik u een afschrift aan van het jaarverslag over 
2009 en 2010. U leest in dit verslag over de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk erfgoed en de 
projecten en aanvragen die dit jaar in uw gemeente speelden.  

  
Uiteraard zijn wij graag bereid nadere toelichting te geven op dit jaarverslag.  
  
Wij horen dit dan graag van u. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
  
drs. ing. D.H. Baalman, voorzitter 
Namens deze, drs. G.M. van Altena, secretaris  

  
  

E-mail wordt door Het Oversticht niet gebruikt voor formeel berichtenverkeer of het aangaan van externe 
verplichtingen. 
Aan de inhoud van deze e-mail kunnen daarom geen rechten of plichten worden ontleend. 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. 
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct 
te informeren door het bericht te retourneren. 

Van:    "Eunen, Miriam van-van der Hoeven" <mvaneunen@oversticht.nl>
Aan:    <h.zwijnenberg@hellendoorn.nl>, <w.knopper@hellendoorn.nl>
Datum:    Di, jun 28, 2011 14:44
Onderwerp:   Jaarverslag monumentencommissie gemeente Hellendoorn
Bijlagen:    Jaarverslag 2009 en 2010 mcie Hellendoorn.pdf
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JAARVERSLAG 2009 EN 2010 
MONUMENTENCOMMISSIE

Gemeente Hellendoorn
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Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk erfgoed: 
wijziging van de Monumentenwet 1988 en beleidsbrief 
Modernisering Monumentenzorg (2009)

Wijziging van de Monumentenwet 1988

In de jaren 2009 en 2010 was goed te merken dat de monumentenwereld volop 

in beweging is. Zo is per 1 januari 2009 de Monumentenwet 1988 gewijzigd. De 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) brengt niet langer verplicht advies 

uit over alle aanvragen om een monumentenvergunning, maar alleen in het 

geval van (gedeeltelijke) sloop, herbestemming, reconstructie of ingrijpende 

wijziging van rijksmonumenten. In de nieuwe wet is ook de formele rol van de 

provincie veranderd. De provinciale adviesplicht, die betrekking heeft op alle 

bouwplannen voor rijksmonumenten buiten de bebouwde kom, is omgezet 

in een adviesbevoegdheid. Vooralsnog maakt de provincie gebruik van deze 

adviesbevoegdheid en wordt over betre"ende plannen advies uitgebracht. 

Door de gewijzigde Monumentenwet ligt het zwaartepunt in de monumenten-

advisering heel direct bij de gemeentelijke (welstands- en)monumentencom-

missies. Die commissies adviseren het college van Burgemeester & Wethouders 

over alle aanvragen voor een monumentenvergunning, zowel van rijksmo-

numenten als van gemeentelijke monumenten en aanvragen in beschermde 

stads- of dorpsgezichten. Het is dan ook van groot belang dat het betre"ende 

monumentenadvies - in veel gevallen het enige monumentenadvies - inhou-

delijk gedegen gemotiveerd en ter zake kundig is. Het is mede hierom dat de 

nieuwe wet expliciet eisen stelt aan de samenstelling van de onafhankelijke en 

deskundige gemeentelijke monumentencommissie (deskundig op het gebied 

van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie, landschap en ste-

denbouw). De mede door de VNG uitgegeven publicatie, Handreiking Gemeen-

telijke Monumentencommissies, geeft hier meer informatie over.

Met het oog op deze verandering heeft Het Oversticht de aangesloten ge-

meenten in Overijssel en Flevoland eind 2008 voorgesteld om de organisatie 

en werkwijze van de gemeentelijke commissies aan te passen. Bij de grote 

monumentengemeenten met een continue aanbod van monumentenplannen 

zijn de geïntegreerde welstands- en monumentencommissies gehandhaafd en 

uitgebreid. Voor de gemeenten met veel minder monumenten, en dus een meer 

incidenteel aanbod van monumentenplannen, is één monumentencommis-

sie in het leven geroepen (los van de welstandscommissie), waarvan meerdere 

gemeenten gebruikmaken. Bij deze monumentencommissie zijn de volgende 

gemeenten aangesloten: Almelo, Dalfsen, Dinkelland, Dronten, Haaksbergen, 

Hardenberg, Hellendoorn, Losser, Noordoostpolder, Oldenzaal, Olst-Wijhe, 

Raalte, Rijssen-Holten,Twenterand en Wierden.
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Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (2009)

In het rijksbeleid tekende zich al langere tijd een aantal richtingen voor de toekomst af. Met de 

gewijzigde Monumentenwet van 1988 werd destijds een begin gemaakt met de decentralisatie van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van archeologie en monumentenzorg naar 

de lagere overheden. De verschuiving in aandacht van de objectgerichte naar de omgevings- en 

ontwikkelingsgerichte monumentenzorg is een andere voorloper van een gemoderniseerd monu-

mentenstelstel. 

Behoud en bescherming van monumenten blijft uiteraard een belangrijk doel, maar in het gemo-

derniseerde monumentenstelsel wordt door het rijk ingezet op nog drie pijlers: 

1. cultuurhistorie verankeren in de ruimtelijke ordening;

2. krachtiger en eenvoudiger sectorale regelgeving realiseren; 

3. herbestemming en herontwikkeling bevorderen (Beleidsbrief Modernisering van de Monumen-

tenzorg 2009). 

Zo’n vernieuwde monumentenzorg richt zich onder meer op voorkantsturing - kennisvergaring, 

analyse en cultuurhistorische afweging vooraf - en een integrale gebiedsgerichte aanpak van erf-

goed. Ook in het provinciale erfgoedbeleid is de ambitie om cultuurhistorisch erfgoed niet alleen te 

behouden, maar om het ontwikkelingsgericht in te zetten als inspiratie en onderdeel van ruimtelijke 

ontwikkelingen (Samen en Overijssel, Omgevingsvisie). 

Van gemeenten wordt evenzeer verwacht dat zij in de vroege stadia van planvorming rekening hou-

den met cultuurhistorische waarden, bijvoorbeeld door die waarden vast te leggen in structuurvisies 

en bestemmingsplannen. Een Kabinetsbesluit hierover werd in december vorig jaar aan de Kamers 

gezonden.

In de dagelijkse erfgoedpraktijk komt er dus veel op gemeenten af. Zij moeten vormgeven aan 

breed erfgoedbeleid. Diverse partijen kunnen de gemeenten daarbij helpen. Het Steunpunt Cultu-

reel Erfgoed Overijssel, dat de gemeentelijke monumentenzorg al sinds 1998 faciliteert, heeft voor 

de moderniseringsslag een actieprogramma opgesteld. De provincie Overijssel maakt de uitvoering 

van dat programma %nancieel mogelijk. Zo kan het Steunpunt de gemeenten in Overijssel in 2011 

extra ondersteuning bieden bij de stappen die gezet moeten worden naar gemoderniseerd erfgoed-

beleid. Begin 2011 is uw gemeente hiervoor benaderd.

Ook Het Oversticht blijft alert hoe zij gemeenten van dienst kan zijn. In 2008 verscheen de uitgave 

10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten. Dit boekje is een gezamenlijke uitgave van 

de samenwerkende welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Welstand en bedoeld 

als handleiding voor gemeentelijke monumentencommissies, gemeenten en eigenaren van monu-

menten. 

De monumentencommissie nodigt gemeenten, aanvragers en hun ontwerpers van harte uit om in 

een vroeg stadium van de planontwikkeling hun voornemens met de commissie te bespreken. Zo 

wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise van de commissieleden en kan het strakke WABO-

traject soepel worden doorlopen. 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van deze monumentencommissie, waarin wij ingaan op onze werk-

zaamheden voor de gemeente Hellendoorn van de afgelopen jaren 2009 en 2010.

drs. ing. D.H. Baalman

voorzitter monumentencommissie
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1. Aan de monumentencommissie voorgelegde plannen in 2009 en 2010

Een van de pijlers van het gemoderniseerde monumentenstelsel is herbestemming. De aan de 

monumentencommissie voorgelegde plannen laten zien dat herbestemming, al dan niet in combi-

natie met nieuwbouw, ook in Hellendoorn volop speelt en een belangrijk thema is. Zo adviseerde de 

commissie bijvoorbeeld over de laatste fase van planvorming met betrekking tot de transformatie 

van de watertoren in Daarle tot appartementengebouw. In enkele gevallen was de nieuwe functie 

nog niet in beeld en adviseerde de commissie over de restauratieplannen. Voorbeelden hier zijn de 

betonnen watertoren met waterreservoir, reinwaterbekkens, koelwaterinstallatie en sproeiveld met 

sproeiers in Nijverdal; en het ketelhuis van het Ten Cate complex, ook in Nijverdal.

De ene herbestemming is de andere niet. In sommige gevallen voegt een nieuwe functie zich naad-

loos en onopvallend in het betre"ende gebouwtype, in andere gevallen fungeert een monumentaal 

object of complex met een andere bestemming als trekker voor een gebiedsontwikkeling en is de 

uitstraling voor de omgeving groot. In alle gevallen gaat het om maatwerk, waarbij het beschermde 

monument altijd het uitgangspunt is. 

Overigens blijft het adviseren over ‘minder spectaculaire’ aanvragen eveneens maatwerk: bij mo-

numenten en reclame, monumenten en mobiele telefonie-installaties, monumenten en terrassen, 

monumenten en kleurgebruik en dergelijke aanvragen is niet alleen het karakter van het monument 

zelf van belang, maar is het e"ect voor de omringende publieke ruimte een niet te onderschatten 

factor.

2. Adviesaanvragen in cijfers

2009

In 2009 kreeg de monumentencommissie 2 aanvragen voor rijksmonumenten en 3 aanvragen voor 

gemeentelijke monumenten ter advisering voorgelegd. In totaal bracht de commissie 7 adviezen uit 

aan het college van B&W. Voor 4 adviezen werd een factuur gestuurd.

2010

In 2010 kreeg de monumentencommissie 2 aanvragen voor rijksmonumenten en 1 aanvraag voor 

een gemeentelijk monument ter advisering voorgelegd. In totaal bracht de commissie 8 adviezen uit 

aan het college van B&W. Voor 4 adviezen werd een factuur gestuurd.

Vergaderingen monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert eens in de twee weken bij Het Oversticht in Zwolle. In 2009 

kwam de monumentencommissie vanaf de maand februari 18 keer bijeen. In 2010 waren er 21 

commissievergaderingen. Gemeenteambtenaren, opdrachtgevers en hun ontwerpers zijn van harte 

uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn en de aanvragen toe te lichten. Bij ongeveer de 

helft van de behandelde plannen voor Hellendoorn was dat het geval. 



Bijlagen

A Benoemingsprocedure van de 
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 commissie
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D Werkwijze van de monumentencommissie
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A  Benoemingsprocedure monumentencommissie

De gemeente Hellendoorn is aangesloten bij stichting Het Oversticht en heeft dat genootschap al 

sinds decennia aangewezen als deskundig orgaan voor de monumentenadvisering. De in overleg 

met Het Oversticht door B&W voorgedragen commissieleden zijn in 2009 bij raadsbesluit benoemd.

De voorzitter, de leden en de secretaris en hun plaatsvervangers zijn onafhankelijk ten opzichte van 

het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op 

basis waarvan het advies over de monumentenaspecten kan worden beïnvloed. 

B  Samenstelling van de monumentencommissie

Voorzitter/ Monumentendeskundige   De heer drs. ing. D.H. Baalman

Plaatsvervangend voorzitter/ Monumentendeskundige Mevrouw drs. G. M. van Altena

Monumentendeskundige    De heer J. Teunis

Landschapsdeskundige     Mevrouw ir. G.J. Bierema

Secretaris/ Monumentendeskundige   Mevrouw drs. G. M. van Altena

Plaatsvervangend monumentendeskundige  Mevrouw drs. M. van Hellemondt

Plaatsvervangend monumentendeskundige  De heer ing. J. Abbink

Plaatsvervangend monumentendeskundige   De heer ir. F.H. Klokke

Plaatsvervangend secretaris/ Monumentendeskundige Mevrouw drs. M. van Hellemondt

 

C Beoordelingskader

De commissie beoordeelt monumentenplannen op grond van de Monumentenwet of de gemeente-

lijke Monumenten- of Erfgoedverordening. Vanaf 1 oktober 2010 is dit op grond van de Wet algeme-

ne bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en de gemeentelijke Monumenten- of Erfgoedverordening.

D Werkwijze van de monumentencommissie 

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die de 

gemeente met Het Oversticht heeft afgesloten. Daartoe behoort onder andere:

• planbeoordeling 

• vooroverleg

• schriftelijke advisering aan het College van B&W

• ambtelijk en bestuurlijk overleg

• ter plaatse onderzoek: informatieverzameling ten behoeve van de commissie

• afstemming van adviezen met andere relevante disciplines, zoals landschap, welstand en 

archeologie binnen het bureau van Het Oversticht en in het kader van het Steunpunt Cultureel 

Erfgoed Overijssel

• scholing van personeel en commissieleden

• ondersteuning bij juridische procedures naar aanleiding van bouwaanvragen, voor zover daarbij 

monumentenaspecten aan de orde zijn.


