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Gemeente Huizen 

BESLUITBLAD RAAD 

Betreft: 

• raadsvergadering 17 september 2020 

• agendapunt 14 

• motie M2 over Bescherm Huizer erfgoed 

• zaaknummer 

Het aan de raad voorgestelde besluit: 

Draagt het college op: 

• de monumentencommissie een advies voor een vervolg te laten uitbrengen op basis van het 
rapport van der Hoeve. 

Het door de raad genomen besluit: 

De motie is na hoofdelijke stemming in meerderheid aangenomen met 17 stemmen 
voor en 8 tegen. 
Voor de motie stemden mevrouw van Deutekom, de heren Driessen, Doorn en 

Gencer, mevrouw Van der Kleij, de heer Koning, mevrouw Leeuwin, mevrouw 

Lemmens, de heer Van der Pas, mevrouw Rienstra, mevrouw Rebel, de heer 

Schráder, mevrouw Terlouw, mevrouw Van Werven, de heer Bartlema, mevrouw Van 

den Berge en de heer Bource.~~ 
Tegen de motie stemden de fie,, en Holtslag, Van Klink, Meijerman, Lekkerkerker, 

Ribberink, Rebel, Schaap en Woudsma. 
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. Motie bescherm het Huizer erfgoed

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 17 september 2020,

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

• er een gedegen rapport ligt van bureau van der Hoeve over de Bouwhistorische en
bouwtechnische waarde van het BNI-complex en dat het in de lijn der verwachting
ligt dat een rapport als dit vervolgens wordt voorgelegd aan de monumenten
commissie voor een advies;

• er volgens ons ruim voldoende aanleiding is om het rapport te laten beoordelen door
de monumentencommissie en wij hierin worden gesteund door o.a. de Bond
Heemschut;

• er volgens de Cultuurnota “Verbindend en verrassend eigen” meer aandacht moet
komen voor ons cultuurhistorisch erfgoed en we willen inzetten op behoud;

dragen wij het college op:

• de monumentencommissie een advies voor een vervolg te laten uitbrengen op basis
van het rapport van der Hoeve;

en gaat over tot de orde van de dag.
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