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Advies
Op 7 oktober heeft u besloten tot voorbescherming als bedoeld in de Erfgoedverordening van een viertal 
(voormalige) bedrijfsgebouwen van BN International. Uw college wordt geadviseerd eerst een 
haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de hergebruik mogelijkheden van de gebouwen 2 en 41 voordat u 
besluit over aanwijzing als gemeentelijk monument
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Toelichting

Argumentatie
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Redengevende beschrijving
Voordat een gebouw kan worden aangewezen als gemeentelijk monument moet nader onderzoek 
plaatsvinden en een nauwkeurige beschrijving met redengeving worden opgesteld Het bureau van 
Van der Hoeve kan dit goed en efficiënt doen en heeft hiertoe opdracht gekregen voor de vier 
genoemde gebouwen. De nog op te leveren documenten zullen nader inzicht geven in de aanwezige 
cultuur historische waarden.

Haalbaarheidsonderzoek
Voor de gebouwen 2 en 41 wordt een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming voorgesteld 
Adviseur BOEi onderzoekt onder meer de kernkwaliteiten van de plek en van het gebouw, de 
ruimtelijke inpasbaarheid, de vraag van de markt, de ontwikkelingen in de omgeving en de kosten en 
opbrengsten van hergebruik Het meest kansrijke scenario wordt verder uitgewerkt (zie BOEi.nl voor 
voorbeelden). De kosten van zo’n onderzoek zijn afgerond € 10 000 voor gebouw 2 en € 10 000 voor 
gebouw 41 Echter is er kans op 70% subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wordt de 
subsidie niet toegekend dan kan de opdracht aan BOEi kosteloos vervallen. BOEi kan na het 
subsidiebesluit in februari 2021 met de werkzaamheden starten en vanaf dan na 4 tot 6 maanden 
opleveren

De gebouwen 2 en 41 zouden zonder uw besluit inmiddels gesloopt kunnen zijn, want voor zowel fase 
1 als voor fase 2 is de sloopmelding van BN International ontvangen en bevestigd
Voordat uw college besluit over aanwijzing als gemeentelijk monument is het nodig om een 
nauwkeurige cultuurhistorische beschrijving voor de vier gebouwen op te stellen en de haalbaarheid 
voor hergebruik van de gebouwen 2 en 41 te onderzoeken Nadat inzicht is verkregen in dit bredere 
kader kan uw college een goed onderbouwd besluit over aanwijzing als monument nemen

Kaders
Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011

Alternatieven
Te besluiten geen haalbaarheidsonderzoek in te stellen en op basis van de nog te ontvangen 
redengevende beschrijvingen, per gebouw in ontwerp te besluiten over aanwijzing als gemeentelijk 
monument

Aanleiding
Door adviesbureau J.A van der Hoeve is een cultuurhistorische quick scan uitgevoerd voor het 
gebouwencomplex van BN International Dit rapport is op 17-9 in de raad besproken, wat de motie 
"Bescherm Huizer erfgoed” als resultaat had. Het rapport is voorgelegd aan de
monumentencommissie van Huizen U heeft overeenkomstig het advies van de 
monumentencommissie op 7 oktober besloten tot voerbescherming als bedoeld in de 
Erfgoedverordening 2011 voorde gebouwen 2 (topcoating), 20/21 (krachtcentrale), 41 (inpakafdeling 
met unieke staalconstructie) en 19B (transformatorhuisje)

Financiën
De opdracht aan Van der Hoeve van € 1270 kan ten laste van het budget Monumentenbeleid/ 
Archeologiebeleid worden gebracht Voor de haalbaarheidsonderzoeken door BOEi van de gebouwen 
2 en 41 zal in 2021 per gebouw een bedrag van afgerond € 3 000 ten laste van een combinatie van 
het budget Monumenten-ZArcheologiebeleid en het budget Gemeentelijke monumenten worden 
gebracht Indien er geen subsidie wordt verkregen en de kosten totaal € 20 000 zouden bedragen, 
wordt de opdracht aan BOEi kosteloos ingetrokken en zal de raad eerst om budget worden gevraagd
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Gemeente Huizen
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Omgeving
Backoffice,

Bijlagen
Collegebesluit van 7 oktober
Offertes van BOEi.

Communicatie
Nvt.

Uitvoering en evaluatie
1. Nauwkeurige beschrijving van de 4 gebouwen door Van der Hoeve (oplevering januari 2021).
2. Haalbaarheidsonderzoek door BOEi naar de gebouwen 2 en 41 (oplevering medio 2021)
3. Ontwerpbesluit per gebouw tot aanwijzing als gemeentelijk monument of intrekking van de 

voerbescherming (tweede helft 2021).
4. Definitief besluit tot aanwijzing, afhankelijk van zienswijzen op het ontwerpbesluit (eind 

2021).


