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De nauwkeurige beschrijvingen voor 4 gebouwen vast te stellen
Het haalbaarheidsonderzoek voor gebouw 2 met subsidie van het RCE te laten uitvoeren 
Het haalbaarheidsonderzoek voor gebouw 41 te laten uitvoeren door SVE (BNI) 
Bijgaande mededeling te doen uitgaan

Port. Houder
Boom

Commissiebehandeling
Fysiek Domein april

Beslissingsdatum: Klik hier 1 5 maart 2021
Openbaar: Ja- passief

Auteur 
Datum 
Afdeling

Mede geadviseerd door:
Klik hier

Onderwerp: Monument status gebouwen BN
International

H. Jongsma
10 maart 2021 
ROW/OMG

Advies
1.
2.
3,
4.

B
r

Akkoo/d 
afd^ling^

B&W 
procedure



I. HuizenGemeente

Toelichting:

Zie voor nota; vervolgvel 10-3-2021/Collegevoorstel BNI maart 2021

Haalbaarheidsonderzoeken door BOEi
U heeft onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidie opdracht verleend aan BOEi 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. Positief is het voorstel van de SVE (BNI) 
om deze opdracht over te nemen op hun kosten. Uw college wordt geadviseerd hiermee in te 
stemmen.

Argumentatie
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 en voor gebouw 19B (transformatorhuisje). Uw college wordt geadviseerd 
deze beschrijvingen (bijlagen) vast te stellen in het kader van de voerbescherming als gemeentelijk 
monument.

Alternatieven
De raad om budget vragen om gebouw 41 met gemeentelijke middelen door BOEi te laten 
onderzoeken. De kosten van dit onderzoek bedragen € 10.672,= inclusief BTW.

Kaders
Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011

Financiën
Gelijk aan advies 26 november

Aanleiding
De cultuurhistorische guick scan naar het gebouwencomplex van BN International is op 17-9-20 in de 
raad 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 u besloten tot voerbescherming op grond van de Erfgoedverordening van deze 
gebouwen (bijlage 1).
Op 26 november heeft u besloten voor de gebouwen 2 en 41 een haalbaarheidsonderzoek te laten 
uitvoeren door BOEi, onder voorbehoud van subsidie van het ROE. Ook heeft u besloten deze 
gebouwen nauwkeurig te laten beschrijven door Van der Hoeve (bijlage 2).
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.

Bijlagen
Besluiten van 7 oktober en 26 november
Nauwkeurige beschrijvingen met redengeving
Mededeling commissie Fysiek Domein

Communicatie
U wordt geadviseerd de commissie fysiek domein te informeren overeenkomstig bijgaande 
mededeling.

Uitvoering en evaluatie
Na ontvangst van de rapportages van BOEi nader te besluiten over monument aanwijzing van de 
genoemde gebouwen.
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