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Secretarieel jaarverslag Stichting Cuypersgenootschap 2021 

 

Dit jaarverslag is een verslag over het jaar 2021 van de Stichting Cuypersgenootschap. De jaarverslagen van de 
vereniging en stichting Cuypersgenootschap zijn afzonderlijk opgemaakt. Een aantal activiteiten en werkzaamheden 
van beide organen worden gezamenlijk uitgevoerd. 

 

Website Cuypersgenootschap 

In juni 2020 is een nieuwe website gerealiseerd die goed functioneert en regelmatig wordt geactualiseerd. Alle 
Sluitstenen, Cuypersbulletins en de jaarboeken vanaf 1985 zijn op de website geplaatst. Voor afbeeldingen in deze 
publicaties waarop auteursrecht rust zijn de auteursrechten afgehandeld.  

Onze twitteraccount “Cuypersgenoten”, waar korte tweets worden geplaatst is in het verslagjaar door onze secretaris 
regelmatig aangevuld met nieuws over onze behoudsacties en ontwikkelingen binnen het erfgoedbehoud. De aparte 
facebookaccount voor het Cuypersgenootschap die in 2019 is aangemaakt, is nog niet ingevuld.  

    

Bestuurssamenstelling 

Stichting Cuypersgenootschap is op 16 januari 2009 opgericht onder de statutaire naam: Stichting tot behoud van het 
negentiende en twintigste-eeuwse cultuurgoed in Nederland en tot ondersteuning van het Cuypersgenootschap. De 
voorzitter, secretaris en penningmeester van de stichting zijn ook voorzitter, secretaris en penningmeester van de 
Vereniging Cuypersgenootschap zodat de bestuurlijke relatie met de vereniging intact blijft.  

Op 31 december 2021 bestaat het bestuur van de Stichting Cuypersgenootschap uit: prof. dr. Vladimir Stissi 
(voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), drs. Jan Dekkers (penningmeester), drs. David Mulder (voorzitter werkgroep 
Amsterdam, 2e secretaris en redacteur jaarboek/Cuypersbulletin) en mr. Marcel Richter. Er heeft in 2021 geen 
bestuurswisselingen plaatsgevonden.  

 

Bestuursvergaderingen 

In 2021 zijn er vier bestuursvergaderingen gehouden. Door de coronamaatregelen zijn er drie vergaderingen via Zoom 
gehouden. Eén vergadering is gehouden in onze vaste vergaderlocatie te Culemborg met een Zoom verbinding naar een 
bestuurslid.   

 

Huisvesting secretariaat 

In 2021 is het secretariaat van de stichting gevestigd op het adres Alferbos 246, 2715 TN Zoetermeer, het woonadres 
van de secretaris. De Stichting Cuypersgenootschap is statutair gevestigd in Linne, gemeente Maasgouw.  
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Archivering 

Vanaf januari 2021 wordt het archief van de Stichting en Vereniging Cuypersgenootschap gedigitaliseerd en digitaal 
gearchiveerd. Het betreft hoofdzakelijk zaken die vanaf 2021 zijn opgestart en lopende zaken. Per zaak wordt er een 
digitaal dossier aangemaakt. Op verzoek kan een digitaal dossier worden opgevraagd. Vanwege strenge privacyeisen 
worden deze dossiers niet geplaatst op de website.  

Van afgesloten en lopende zaken tot 31 december 2020 blijft het fysieke archief, geordend op zaak bewaard. De 
stukken die vanaf 2021 fysiek per post worden bezorgd, worden fysiek chronologisch op datum van ontvangst 
gearchiveerd.  

 

Excursies 

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 pandemie kon er door de strenge maatregelen geen voorjaarsexcursie 
gehouden worden. Vanaf zomer 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld zodat het mogelijk was om de sinds 
voorjaar 2020 uitgestelde excursie in Nijmegen te laten doorgaan.  Op 23 oktober 2021 werd de excursie gehouden 
waarbij 37 personen zich hebben aangemeld. In Nijmegen hebben in de ochtend een bezoek gebracht aan de 
Stadsschouwburg (Bijvoet en Holt, 1959-1961). Helaas ging het geplande bezoek aan het Canisiuscollege niet door 
omdat wegens restauratie het gebouw niet toegankelijk was. Na een busrit langs het Canisiuscollege, diverse villa’s en 
het Neboklooster, hebben we de lunch gebruikt in het Berchmanianum. Vervolgens hebben we het Berchmanianum 
(Jos. en Pierre Cuypers, 1927-1929) uitvoerig bekeken. Vervolgens bracht de bus ons naar het centrum en was er een 
stadswandeling langs wederopbouwarchitectuur. Onder meer werd de Molenstraatkerk  (Nic. Molenaar sr. 1895-1896, 
A. Siebers en W. van Dael 1958-1960) bezocht. Er waren in 2020-2021 geen excursies van de Werkgroep Amsterdam.  

 

Publicaties 

In 2021 zijn twee Cuypersbulletins verschenen, met dank aan redacteur David Mulder. In de bulletins zijn onder meer 
artikelen opgenomen over de Algemene Begraafplaats Muiderberg, K.P. Tholens en de RK-kerk De Liefde te 
Amsterdam, Enige bespiegelingen over de betekenis van het werk van de Duitse architect Conrad Wilhelm Hase en 
boekbesprekingen. De bulletins zijn toegestuurd naar de leden en geplaatst op de website. Er is geen jaarboek 
verschenen.  

 

Financiën 

Voor het financieel jaarverslag 2021 wordt verwezen naar het verslag van de penningmeester, dat op de website is 
geplaatst. 

 

Deelname in werk- klankbordgroepen 

In 2021 heeft het genootschap deelgenomen in gemeentelijke werk- en klankbordgroepen en commissies voor 
bijvoorbeeld uitbreiding van gemeentelijke monumentenlijsten, monumenten- c.q. erfgoedbeleid. In de gemeenten 
Amsterdam, Gooise Meren, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Rotterdam, Tilburg en 
Roermond zijn door het Cuypersgenootschap vertegenwoordigers namens het bestuur afgevaardigd. In Amsterdam is 
het Cuypersgenootschap vertegenwoordigd in het Amsterdams Erfgoedoverleg. Vanwege de strenge RIVM-
maatregelen werden de overleggen en bijeenkomsten digitaal gehouden.  

 

Behoudsacties 

In 2021 zijn er 88 zaken (m.u.v. Amsterdam) opgestart. De zaken betreffen onder meer verzoeken tot 
behoud/aanwijzing als monument, bezwaar/beroep tegen afwijzing op verzoeken of niet besluiten op verzoek, 
zienswijzen op bestemmingsplannen en bouw/wijzigingsplannen, adhesie betuigen bij behoudsacties door derden, 
handhaving wegens verwaarlozing of illegale sloop/verwijdering nagelvaste onderdelen, ingebrekestellen bij niet 
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besluiten op verzoek. 

De meeste behoudsacties zijn georganiseerd in samenwerking met diverse lokale behoudsorganisaties en 
erfgoedvereniging Bond Heemschut. Op de website worden de lopende behoudsacties regelmatig geactualiseerd. 
Daarnaast wordt zeer regelmatig getwitterd over actuele ontwikkelingen. Bij de secretaris 
secretaris@cuypersgenootschap.nl zijn de laatste ontwikkelingen op te vragen.  

Sinds 2021 zijn de adviezen van de Rijksdienst voor het Erfgoed (RCE) op internet openbaar gemaakt. Maandelijks 
worden de adviezen alsmede de openbare bekendmakingen over monumenten op overheid.nl geraadpleegd en indien 
nodig als het gaat over mogelijke verlies of aantasting van monumentale waarden, de gemeenten aangeschreven. 

De behoudsacties in Amsterdam worden geleid door een actieve werkgroep die door bestuurslid David Mulder wordt 
gecoördineerd. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de activiteiten van de werkgroep. De meeste acties zijn in 
eerdere jaren gestart en in 2021 voortgezet of afgerond. Daarnaast is de gemeentelijke monumentenstatus 
aangevraagd voor het: 

- Herenhuis, Jacob Obrechtstraat 66 vanwege waardevol historisch interieur 
 

De behoudsacties elders in het land, met uitzondering van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Teylingen, Lisse en 
Hillegom worden geleid en gecoördineerd door de secretaris, bijgestaan door actief vrijwilliger Norman Vervat. Dankzij 
de inzet van Norman kunnen we een groot aantal behoudsacties voor bedreigd erfgoed oppakken.  

 

Dieptepunten 

Dieptepunten in 2021 zijn onder meer  

- Besluit op bezwaar afwijzing monumentenstatus vier woonblokken Oost-Sidelinge te Rotterdam, 1948 Wijmer 
& Breukelman. Er is beroep bij de rechtbank ingesteld. Eind 2021 werd een zitting gehouden. Uitspraak volgt in 
2022.  

- Afwijzing monumentenstatus vm. Tomadofabriek te Etten-Leur, 1954-1955 H. Maaskant, wegens toezeggingen 
aan de eigenaar. Het bezwaar is ongegrond verklaard. In najaar 2021 is het belangwekkende toonbeeld van 
wederopbouw gesloopt. (samen met Heemschut en plaatselijke heemkundekring) 

- Besluit op bezwaar afwijzing monumentenstatus bunkercomplex Atlantikwall vanwege belangen eigenaar 
(samen met Stichting Menno van Coehoorn) 

- Afwijzing monumentenstatus Elisabethstift te Kerkrade, 1877, wegens negatief advies 
monumentencommissie. 

- Afwijzing monumentenstatus RK-Jongensschool/Aloysiusschool Monster, 1954-1955, door de gemeente 
Westland. Het bezwaar is door de gemeente ongegrond verklaard ondanks positief advies 
bezwarencommissie. Beroep bij de rechtbank is ingesteld (samen met Heemschut) 

- Besluit op bezwaar monumentenstatus wederopbouwpanden gemeente Halderberge. Ondanks positief advies 
bezwarencommissie handhaaft de gemeente de afwijzing. Beroep is ingesteld bij de rechtbank.  

- Besluit op bezwaar afwijzing monumentenstatus Huize Sint Catharina te Bergen op Zoom, 1918-1940. Tegen 
het besluit is beroep bij de rechtbank ingesteld (samen met Heemschut) 

- Afwijzing monumentenstatus Briëtwoningen te Middelburg, 1941/1946 P.H.N. Briët. Tegen het besluit is bij de 
rechtbank beroep aangetekend. (samen met Heemschut) 

- Afwijzing bezwaar tegen vergunning vervanging dakpannen woonhuis Noordeinde 164 te Roelofarendsveen 
ondanks negatief advies monumentencommissie.  

- Afwijzing handhavingsverzoek verwijdering spijlenhek villa Soestdijkerstraatweg 43 te Hilversum. Het hek is 
niet opgenomen in de redengevende beschrijving van het monument.  

- Ongegrondverklaring zienswijze vergunning transformatie werkplaats voor takelaars en zeilmakers Rijkswerf 
Willemsoord tot onderdeel gemeentehuis Den Helder, 1949. Pand is niet beschermd en wordt ingrijpend 
gewijzigd waarbij de monumentale waarde verloren gaat. 

- Afwijzing monumentenstatus voormalig station Markelo, 1863-1865 K.H. van Brederode, wegens verzet van de 
eigenaar. Tegen het besluit is bezwaar gemaakt.  

- Ongegrondverklaring zienswijze bestemmingsplan Bloemwijk Alkmaar waarbij sociale woningbouw van o.a. 
Jan Stuyt wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw (samen met Historische Vereniging Alkmaar) 

-  Afwijzing monumentenstatus RK-begraafplaats Naaldwijk door de gemeente Westland. Bezwaar is ingediend 
(samen met Heemschut en Terebinth) 
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- Ongegrondverklaring bezwaar omgevingsvergunning verwijderen vloeren en verplaatsen banken 
Maranathakerk te Rijnsburg, 1953-1954 A.T. Kraan & P. van Nieuwkoop 

- Besluit op bezwaar afwijzing monumentenstatus Herv. kerk te Voorthuizen, 1865. Tegen het besluit is beroep 
aangetekend bij de rechtbank (samen met Heemschut) 

- Afwijzing zienswijzen bestemmingsplan transformatie Maria Boodschapkerk te Goirle (RM), 1939-1940 K. de 
Bever, tot woonappartementen. Er ligt een negatief advies van de RCE. Vergunning moet nog worden 
afgegeven. 

- Ongegrondverklaring zienswijze op bestemmingsplan Raadhuisweg 57-75 te Reeuwijk-Brug waarbij via het 
bestemmingsplan beschermde arbeiderswoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

- Afwijzing gem. Kaag en Braassem op verzoek behoud boerderij Ofwegen 7 te Woubrugge, ca. 1880. Boerderij 
is inmiddels gesloopt. 

- Afgifte vergunning voor transformatie dakpannenfabriek De Valk te Echt (RM), ca. 1900. Hierbij wordt onder 
meer de grote hal gesloopt en vervangen door nieuwbouw ondanks negatief advies RCE.  

- Besluit op bezwaar monumentenstatus ateliergebouwtje Klooster De Stad Gods te Hilversum, 1953 Nic. de 
Jong. Door interventie van de wethouder en ligging in beschermd natuurgebied is de monumentenstatus 
onthouden. Er is bij de rechtbank beroep ingesteld.  

- Voorgenomen afwijzing monumentenstatus gemeentelijke gymzaal bij Opleidingsschool Katwijk aan Zee, 
1952-1954 C. van der Bom, wegens voorgenomen transformatie en verbouwing. Definitieve besluitvorming 
begin 2022.  

- Besluit gemeente Sluis dat de bezwaren tegen niet verlenen monumentenstatus voor pastorie te Schoondijke 
(1949) en klooster te Sluis (1909-1911) niet ontvankelijk zijn omdat het een mededeling bevat waarop geen 
bezwaar mogelijk is. In plaats daarvan is een monumentenaanvraag ingediend.  
 

 

Hoogtepunten 

- Woning Grote Hout- of Koningsweg 178 te Velsen-Noord, 1906, blijft behouden na amendement 
gemeenteraad Velsen. Woning wordt als monument beschermd.  

- Toewijzing Handhavingsverzoek gem. Den Haag wegens verwaarlozing tennishal Marlot (RM), 1927 Co. 
Brandes (samen met Heemschut) 

- Toewijzing Handhavingsverzoek gem. Hulst wegens zonder vergunning verwijderen van rijksbeschermde 
interieuronderdelen RK-kerk te Graauw 

- Omgevingsvergunning voor herbestemming vm. Bonifaciuskerk (RM) te Dordrecht. Er komt geen venster in de 
gesloten kooromgang. In de zijbeuken komen appartementen. 

- Rubenslaanschool te Utrecht, 1956 P. Dingemans, blijft behouden. De voorgenomen sloop is van de baan. 
- Weigering vergunning herbestemming en ingrijpende verbouwing Congegratiekapel te Veghel (RM), 1890 

P.J.H. Cuypers. Een nieuw plan wordt ingediend.  
- Recreatieoord voorheen kampeerterrein Hoek van Holland, vanaf 1924, blijft behouden en bewoners krijgen 

de regie over het terrein. 
- Herstelwerkzaamheden verwaarloosde buitenplaats Ivicke Wassenaar (RM), 1913-1914 G.J. van der Mark, zijn 

in opdracht door de gemeente Wassenaar afgerond. De rekening van 1 miljoen gaat naar de eigenaar. Het 
beroep van de eigenaar tegen handhaving door de gemeente is door de rechtbank ongegrond verklaard. 
Eigenaar heeft hoger beroep bij de Raad van State aangetekend. Tegen de eigenaar is bij de politie aangifte 
van verwaarlozing gedaan. (samen met Heemschut) 

- Een eerdere afwijzing monumentenstatus zgn. Zaagtandschool ’t Trefpunt te Barendrecht, 1954-1955, is door 
besluitvorming van de gemeenteraad ingetrokken. Het schoolgebouw blijft behouden en wordt aangewezen 
als monument. De voorgenomen sloop is van de baan.  

 
 
De volgende panden zijn op verzoek (voor)beschermd als gemeentelijk monument:  

- Begraafplaats Badlaan te Muiderberg 
- De eerste vier gemeentelijke monumenten van Kerkrade. Na uitspraak van de rechtbank op het verzoek van 

2017 tot aanwijzing. 
- Houten zgn. Kringenwoning Het Moutje te Bussum, 1904 K.P.C. de Bazel (samen met Heemschut) 
- Hotel Rodenbach te Enschede, ca. 1870 (samen met Heemschut en lokale organisaties) 
- Kantoor houtbewerkingsfabriek Genneper Molen te Gennep, 1921 
- Theehuis Het Melkhuisje te Hilversum, ca. 1875 (samen met Albertus Perk) 
- Winkelwoonhuis Kerkewijk 44 te Veenendaal, 1941. Hierbij is de sinds 2009 aangehouden procedure afgerond.  
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- Interieur Herv. kerk te Ochten, 1952 A. Eibink. Exterieur is in 2019 aangewezen als monument 
- Chr. Opleidingsschool te Katwijk aan Zee, 1952-1954 C. van der Bom. Begin 2022 definitief aangewezen. 
- Geref. pastorie en vergaderlokaal te Weesp, 1928 E. Reitsma. De kerk is in 1928 afgebrand 
- Landhuis Dennenhaghe te Tilburg, 1886 E. Fremau (samen met Heemkundekring Tilborch) 
- Kapel Maartenskliniek te Ubbergen, 1958 Jos Schijvens 

 

Opgestarte behoudsacties 

In 2021 zijn de volgende behoudsacties opgestart voor de volgende objecten:  

- Handhavingsverzoek gem. Hulst wegens zonder vergunning verwijderen van rijksbeschermde 
interieuronderdelen RK-kerk te Graauw 

- Uitbreiding te beschermen panden in buitenschil binnenstad Deventer (samen met Heemschut) 
- Zienswijze op bestemmingsplan Raadhuisweg 57-75 te Reeuwijk-Brug waarbij via het bestemmingsplan 

beschermde arbeiderswoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.  
- Handhavingsverzoek gem. Den Haag wegens verwaarlozing tennishal Marlot (RM), 1927 Co. Brandes (samen 

met Heemschut) 
- Aanvraag monumentenstatus voor gebouwencomplex De Musketon te Utrecht-Lunetten, 1984 Peter Strijker 

(samen met Historische Vereniging Oud-Utrecht) 
- Verzoek behoud Beatrixflat te Zaandam, ca. 1960 W.A. Ulrich & B.J.F. Kamphuis 
- Verzoek behoud Baudartiuscollege te Zutphen, 1949-1951 Rotshuizen & Wind (samen met Heemschut) 
- Zienswijze bestemmingsplan Bloemwijk Alkmaar waarbij sociale woningbouw van o.a. Jan Stuyt wordt 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw (samen met Historische Vereniging Alkmaar) 
- Verzoek gem. Heerlen tot bescherming van sociale woningbouw de Slakhorst te Hoensbroek, 1913-1922 Jan 

Stuyt, als beschermd stadsgezicht en monument. (samen met lokale erfgoedorganisaties) 
- Verzoek af te zien van sloop bedreigd deel verwaarloosde klooster Pannesheide (RM) te Kerkrade 
- Verzoek behoud Gevers Deutz Terweeschool te Oegstgeest, 1928 A.T. Kraan 
- Zienswijze op de Omgevingsvisie Katwijk 
- Zienswijze op herbestemming en ingrijpende verbouwing Congegratiekapel te Veghel (RM), 1890 P.J.H. 

Cuypers 
- Aanvraag monumentenstatus St. Jacobuskerk te Schipluiden, 1963-1964 Hendrik & Gerard Valk 
- Zienswijze plannen tot opheffing van Museum de Bouwloods St. Jan te ’s-Hertogenbosch 
- Verzoek behoud boerderij Ofwegen 7 te Woubrugge, ca. 1880 
- Aanvraag monumentenstatus kantoor houtbewerkingsfabriek Genneper Molen te Gennep, 1921 
- Verzoek gem. Rotterdam tot behoud recreatieoord voorheen kampeerterrein Hoek van Holland, vanaf 1924 

waarbij plannen zijn tot verkoop aan een marktpartij.  
- Aanvraag monumentenstatus Koude Oorlog complex Twekkelo te Enschede, 1960-1965 
- Aanvraag monumentenstatus Theehuis Het Melkhuisje te Hilversum, ca. 1875 (samen met Albertus Perk) 
- Behoud Lagere Technische School te Schoonhoven, 1960 e.v. (samen met Heemschut) 
- Bezwaar afwijzing monumentenstatus Elisabethstift te Kerkrade, 1877 
- Aanvraag monumentenstatus Landhuis Dennenhaghe te Tilburg, 1886 E. Fremau (samen met Heemkundekring 

Tilborch) 
- Beroep tegen vergunning transformatie H. Hartkerk te Breda tot appartementen. Na overleg met 

projectontwikkelaar en gemeente is het beroep ingetrokken na toezeggingen aanpassing voormalig doopkapel.  
- Ondersteuning aanvraag Heemschut voor monumentenstatus NS-station Nijmegen (Peters- en Van Ravesteyn-

onderdelen, perronkappen, seinhuis uit wederopbouwperiode) 
- Aanvraag monumentenstatus fabriekscomplex Leidsche Wolspinnerij te Leiden, 1875 e.v. 
- Zienswijze vergunning transformatie werkplaats voor takelaars en zeilmakers Rijkswerf Willemsoord tot 

onderdeel gemeentehuis Den Helder, 1949. Pand is niet beschermd.  
- Verzoek aan gemeenteraad Velsen tot behoud woning Grote Hout- of Koningsweg 178 te Velsen-Noord, 1906. 

Er zijn sloopplannen. 
- Aanvraag monumentenstatus school De Vuurvogel te Malden, gemeente Heumen, 1979 Jan Verhoeven 
- Aanvraag monumentenstatus Petruskerk, H. Hartkerk en Bethelkerk te Zwijndrecht. Een eerdere 

monumentenprocedure door de gemeente is nog niet afgemaakt.  
- Zienswijze op de concept-monumentenlijst van de gemeente Gorinchem 
- Aanvraag monumentenstatus gereformeerde Immanuëlkerk en Maranathakerk te Maassluis 
- Zienswijze op de concept-erfgoedverordening van de gemeente Heerlen waarbij alleen het college ambtshalve 

monumenten aanwijst en aanwijsverzoeken niet in behandeling hoeft te nemen. 
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- Zienswijze op de bestemmingsplan Cultuurhistorie Alphen aan den Rijn. Met dit bestemmingsplan wordt een 
groot aantal monumentwaardige panden op ruimtelijk niveau beschermd tegen sloop. 

- Zienswijze tegen plan voorgenomen sloop en herbouw onderdelen vm. Seminarie Haarendael te Haaren (RM) 
n.a.v. negatief advies RCE. In 2019 is het complex gedeeltelijk door brand verwoest.  

- Zienswijze gem. Soest naar aanleiding van het advies RCE over de voorgenomen herbestemming tot 
zorgcomplex van het zgn. Soldatenheim of officierscasino te Soesterberg, 1941 Duitse Wehrmacht. 

- Aan de gemeente Woensdrecht is verzocht om de bestaande monumentenlijst met slechts 2 objecten uit te 
breiden en nieuw erfgoedbeleid vast te stellen. 

-  Gereageerd is op het gepresenteerde plan voor renovatie Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam 
waarin wordt verzocht om behoud van het in 1989-1991 gebouwde paviljoen van Hubert-Jan Henket. 

- Zienswijze gem. Katwijk op bestemmingsplan Valkenhorst. Het betreft het terrein van de vm. Marinevliegkamp 
Valkenburg waar een woonwijk wordt ontwikkeld. Op dit terrein bevinden zich een aantal monumenten en 
monumentwaardige objecten die in het plan niet worden genoemd.  

- Zienswijze tegen ontwerpvergunning herbestemming sacristie vm. Missiehuis Bredaseweg te Tilburg (RM), 
1890, A.G. de Beer, als woning. Met name heeft sacristie en de kapel van het pand nog een compleet gaaf 
neogotisch interieur dat door herbestemming onder druk komt te staan. (samen met Heemschut en 
Heemkundekring Tilborch) 

- Handhavingsverzoek gem. Hilversum tegen illegale situaties bij/aan monumenten. Het verzoek is deels 
toegewezen. 

- Zienswijze op voornemen wijziging interieur Waalse Kerk te Rotterdam (RM), 1923-1925, J. Verheul. De RCE 
heeft een negatief advies gegeven.  

- Zienswijze tegen voorgenomen sloop wederopbouwwoning Boulevard 130 te Katwijk. De Boulevard is als 
wederopbouwgebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht.  

- Aanvraag monumentenstatus volledige complex van de Gerardus Majellakerk te Gemert, 1958-1959 Jan de 
Jong. Alleen de vrijstaande toren en pleinstructuur zijn beschermd.  

- Zienswijze tegen voorgenomen vervanging van de IJzeren Beverweerdsebrug (RM), ca. 1870, te Werkhoven, 
gem. Bunnik. De brug is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De RCE heeft negatief 
geadviseerd. Er is daarna een nieuwe vergunningaanvraag ingediend voor renovatie en vervanging van 
onderdelen.  

- Advies aan de gemeente Weesp voor actualisatie van het monumentenbeleid waarbij het beleid van 
Amsterdam leidend zal zijn vanwege de aankomende fusie (samen met Heemschut) 

- Aanvraag monumentenstatus veilingcomplex Bovendijk te Kwintsheul, gemeente Westland, (samen met de 
Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul) 

- Zienswijze op bestemmingsplan Huize Bijdorp te Voorschoten waarbij het beschermde monument het Nieuwe 
Pensionaat, 1937-1938/1946-1948, gesloopt dreigt te worden.  

- Zienswijze gemeente Roerdalen naar aanleiding van het voornemen tot actualisatie van de gemeentelijke 
monumentenlijst waarbij enkele objecten van de lijst worden geschrapt. Uiteindelijk blijven de wegkruisen, 
kapellen en grafmonumenten op de lijst gehandhaafd.  

- Zienswijze op de Omgevingsvisie Rotterdam. 
- Aanvraag monumentenstatus Petrus Canisiuskerk te Puth, gemeente Beekdaelen, 1930-1931 C. & J. Franssen. 

De kerk dreigt haar functie te verliezen.  
-  Aanvraag monumentenstatus vm. Lagere Technische School Tuinzigtlaan te Breda, 1968 B.G.P. Wiercx. Het 

schoolgebouw wordt bedreigd met sloop.  
- Zienswijze realiseren appartementen in Villa Gelders Spijker, 1880-1890, te Arnhem na negatief advies van de 

RCE.  
- Verzoek gemeente Veere tot bescherming van drie zgn. naoorlogse lichtopstanden met lichtwachterswoning 

aan de kust van Walcheren te Koudekerke en Zoutelande. De lichtopstanden zijn eigendom van de Belgische 
overheid. (samen met de Nederlandse Vuurtoren Vereniging) 

- Aanvraag monumentenstatus vm. postkantoor Binnenweg 160 te Heemstede, 1958-1959 D. Greiner (samen 
met Heemschut) 

- Aanvraag monumentenstatus vm. zusterschool St. Joseph met onderwijzerswoning te Westwoud, gemeente 
Drechterland, 1872-1873. Het schoolgebouw wordt bedreigd met sloop en nieuwbouw.  

- Aanvraag monumentenstatus drie kantorencomplexen in het zgn. Entreegebied Zoetermeer, 1976-1979. Het 
gebied wordt herontwikkeld waarbij de kans groot is dat de complexen door woningbouw worden vervangen. 
De complexen hebben een hoge monumentwaarden.  

- Zienswijze op voornemen gemeente Den Haag tot intrekking aanwijzing van De Dreven als beschermd 
naoorlogs stadsgezicht. Er zijn plannen om de verouderde woningen in het gebied te slopen en vervangen door 
nieuwbouw. 

-  Aanvraag monumentenstatus voor vier objecten in de gemeente Goes. De gemeente heeft maar vijf 
gemeentelijke monumenten. Uitbreiding van de lijst is dringend gewenst.  
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- Verzoek behoud winkelpand Noorderweg 42 te Hilversum, 1924 D. van Zanten. Het gemeentelijk monument 
dreigt te worden gesloopt t.b.v. gebiedsontwikkeling 

-  Aansluiting op zienswijze Historische Vereniging Oud Leiden op Kerkenvisie Leiden.  
- Beroep tegen omgevingsvergunning verplaatsen Van Tuyll-monument (RM) bij het Olympisch Stadion 

Amsterdam vanwege de zgn. Hitlergroet. De RCE heeft hiervoor een negatief advies gegeven en de gemeente 
heeft het advies naast zich neergelegd.   

- Bezwaar tegen vergunning wijziging interieur Petrus Bandenkerk te Rotterdam-Overschie (RM), 1831 P. 
Adams. Het voormalige kerkgebouw wordt herbestemd. Het bezwaar is niet ontvankelijk omdat het te laat is 
ingediend. In mei 2022 is opnieuw vergunning aanvraagd.  

- Aanvraag monumentenstatus vm. gebouw Ministerie van Sociale Zaken te Den Haag, 1988-1990 Herman 
Hertzberger. 

- Hernieuwde aanvraag monumentenstatus gemeente Sluis t.b.v. pastorie te Schoondijke (1949) en klooster te 
Sluis (1909-1911) nadat eerdere bezwaar op niet toekenning als monument niet ontvankelijk is verklaard. 

-  Aanvraag monumentenstatus voor de Maranathakerk te Castricum, 1954 H. Eldering. De kerk heeft zijn functie 
verloren en er zijn plannen tot sloop.  

- Aanvraag monumentenstatus sociale woningbouw Oranjekwartier te Voorburg, 1920 
- Samen met de overige erfgoedorganisaties is de monumentenstatus aangevraagd voor de 

interieurschilderingen in de kapel van het vm. klooster Stadsmaten te Enschede, 1949-1950 Luc van Hoek. In 
2022 is de aanvraag omgezet voor de bescherming van de kapel waarin de muurschilderingen zijn opgenomen.  

- Aanvraag monumentenstatus voor vier panden in het centrum van Gennep en de Dionysiuskerk te Heijen.  
- Bezwaar tegen vergunning wijziging entreegebouw Endegeest te Oegstgeest, 1930 J. Neisingh. Bij de 

vergunningverlening is de voorbescherming van het pand niet meegenomen.  
- Handhavingsverzoek tegen verwaarlozing complex stoomhoutzagerij Nooitgedacht te Nieuwe Pekela (RM) 

(samen met Heemschut) 
 

Ingebrekestellingen/heffen dwangsommen bij niet tijdig beslissen.  

Per 1 oktober 2009 is er een paragraaf opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht waardoor het mogelijk is voor 
belanghebbenden om bij niet-tijdig beslissen, een bestuursorgaan in gebreke te stellen en uiteindelijk een dwangsom 
van maximaal € 1260,-- te kunnen verbeuren. Per 1 januari 2019 is de maximale dwangsom geïndexeerd naar € 1442,--. 

In 2021 zijn twee gemeenten Barneveld en Het Hogeland in gebreke gesteld. Voor de gemeente Het Hogeland is uitstel 
verleend. Er is voor Barneveld de maximale dwangsom verbeurd verklaard. De gemeente heeft inmiddels de dwangsom 
uitgekeerd. 

In december 2020 is bij de Rechtbank Gelderland beroep ingesteld tegen de gemeente Neder-Betuwe wegens het 
uitblijven van besluitvorming op bezwaar tegen het niet beschermen van het gave wederopbouwinterieur van de Herv. 
Kerk te Ochten. In juni 2021 is het beroep door de rechtbank toegewezen en dient de gemeente binnen twee weken 
een besluit te nemen. Pas in oktober 2021 is de gemeente in actie gekomen na een reminder bij de gemeenteraad en is 
alsnog een besluit op bezwaar genomen waarbij een dwangsom van ruim € 15.000,-- aan het genootschap dient te 
worden overgemaakt.  
 

 
 

Zoetermeer, november 2022.  Leo Dubbelaar, secretaris 


