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Nauwkeurige beschrijvingen
Na het beschikbaar stellen van vele relevante archiefstukken zijn door adviesbureau J.A. van der Hoeve 
de nauwkeurige beschrijvingen met cultuurhistorische redengeving opgesteld voor de 3 voorbeschermde 
gebouwen. Deze beschrijvingen (bijlagen) zijn vastgesteld met het oog op de voerbescherming als 
gemeentelijk monument.

Haalbaarheidsonderzoeken door BOEi
BOEi heeft onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidie opdracht gekregen voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar de gebouwen 2 en 41. Ondanks de grote overschrijving ten opzichte van 
de beschikbare subsidie is voor gebouw 2 de subsidie toegekend. BOEi kan nu starten met het 
onderzoek. Voor gebouw 41 is de subsidie niet toegekend.

Voortgang
Onlangs zijn de subsidie mogelijkheden bekend geworden en de nauwkeurige beschrijvingen zijn gereed. 
Overigens is BNI begonnen met de sloop van de niet beschermde gebouwen, dit overeenkomstig de 
ontvangen sloopmeldingen.

Aanleiding
De cultuurhistorische quick scan naar het gebouwencomplex van BN International is op 17-9-20 in de 
gemeenteraad besproken, wat leidde tot de motie “Bescherm Huizer Erfgoed".
De monumentencommissie heeft geadviseerd de gebouwen 2 (topcoating), 41 (inpakafdeling met unieke 
staalconstructie) en 20/21 (krachtcentrale) aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Op 7 oktober heeft ons college besloten tot voerbescherming op grond van de Erfgoedverordening van 
deze drie gebouwen.
Op 26 november heeft ons college besloten voor de gebouwen 2 en 41 een haalbaarheidsonderzoek te 
laten uitvoeren door BOEi, onder voorbehoud van subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
In opdracht van ons college zijn de drie gebouwen nauwkeurig beschreven door Van der Hoeve. 
Voorafgaand is veel archief materiaal beschikbaar gesteld.

SVE Group wil zich inzetten voor behoud erfgoed BN International
De SVE Group, eigenaar van BN International, heeft aangegeven alles in het werk te willen stellen voor 
het behoud van de gebouwen 2 en 41. Nu bekend is geworden dat de gemeente geen subsidie krijgt voor 
het nader onderzoek naar gebouw 41, heeft de SVE Group aangeboden om, op basis van een 
marktconforme offerte, de opdracht op eigen kosten aan BOEi te willen verlenen.
Het college is hiermee akkoord, een goede afstemming met de eigenaar van de gebouwen is een pré bij 
de bescherming van het cultureel erfgoed.

Uitvoering en evaluatie
Na ontvangst van de rapportages van BOEi over de mogelijkheden van herbestemming van de 
gebouwen 2 en 41 zal een belangafweging worden gemaakt en per gebouw een besluit worden genomen 
over de aanwijzing als gemeentelijk monument. Daarbij zal de procedure tot aanwijzing voor de 
krachtcentrale gelijk worden meegenomen.
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