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Advies
Kennis te nemen van de beschermde status van het pand en het negatieve advies ten aanzien van mogelijke sloop. 
De betrokkenen daarover te informeren.
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Omdat het bestemmingsplan voldoende waarborg biedt tegen sloop en het gebouw al meerdere 
moderniseringen heeft ondergaan zijn er geen (dringende) redenen om het pand aan te wijzen als 
monument. De toekenning ‘karakteristiek pand' is correct. Het pand heeft voldoende kwaliteiten om 
beschermd te worden, echter het heeft door een aantal verbouwingen zodanig aan gaafheid ingeboet 
dat een monumentstatus niet voor de hand ligt.

Overige wet- en regelgeving
De bescherming van de monumenten rust in de Erfgoedwet, die van de karakteristieke panden is 
meer summier geregeld in het bestemmingsplan. De welstandsnota geeft de criteria waaraan getoetst 
wordt bij vergunningaanvragen voor verbouw.

Monumenten inventarisatie project
De historische bebouwing in Huizen is rond 1992 geïnventariseerd, eerst zijn de rijksmonumenten 
aangewezen (van nationaal of bovenregionaal belang) en na vervolgonderzoek de gemeentelijke 
monumenten (van regionaal of lokaal belang). De panden die bij de inventarisatie wat lager zijn 
gewaardeerd kwamen in aanmerking voor de aanduiding karakteristiek pand. Bij de karakteristieke 
panden is vaak de gaafheid aangetast door verbouwingen, maar de panden scoren goed voor de 
criteria cultuurhistorie, architectuur, ensemblewaarde (bijvoorbeeld onderdeel beschermd 
dorpsgezicht) en zeldzaamheid. De Waterstraat 1, voorheen Voorbaan 41, is destijds op advies van 
de monumentencommissie aangewezen als karakteristiek.

Aanleiding
Op 22 januari jl. is een verzoek om vooroverleg ontvangen voor de mogelijke sloop van de 
karakteristieke woning aan de Waterstraat 1 (fotoblad bijlage 1). De aspirant koper wil er vervolgens 
een nieuwe woning neerzetten (impressies op fotoblad 2).
Dit vooroverleg heeft geleid tot vragen over het behoud van dit pand door de Vrienden van het Oude 
Dorp en door raadsleden.
De Waterstraat 1 is een karakteristiek pand in het beschermd dorpsgezicht. Slopen kan alleen met 
een omgevingsvergunning waarbij een positief advies van de welstands-Zmonumentencommissie 
moet zijn ontvangen. De commissie heeft op 18 februari unaniem negatief geadviseerd. 
Er is geen vergunning aangevraagd waardoor uw college formeel niets hoeft te besluiten. Het 
vooroverleg wordt afgewezen, sloop ligt niet in de rede.

Argumentatie
Het vooroverleg is op 18 februari voor advies voorgelegd aan de welstands-Zmonumentencommissie. 
De commissie adviseert unaniem negatief. Argumentatie: “tijdens de inventarisaties rond 1992 hebben 
de kwaliteiten en cultuurhistorische waarden van het pand in de omgeving geleid tot de bescherming 
als karakteristiek pand. Bovendien is het pand onderdeel van de structuur van het beschermd 
dorpsgezicht. Het dorpsgezicht is vastgesteld om de cultuurhistorische waarden te behouden of te 
versterken. Er is geen reden om van het vastgestelde beleid voor dit pand af te wijken. Bij de 
gewenste aanpassingen moeten de aanwezige kwaliteiten behouden of versterkt worden en dat kan 
niet door het historische pand te vervangen door iets moderns. Bij sloop gaat op deze plek te veel 
historie en kwaliteit verloren, dat is ongewenst”.

Kaders
Bestemmingsplan
Voor deze locatie geldt in het bestemmingsplan de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie, dit is 
het beschermd dorpsgezicht. En verder geldt hier de functie cultuurhistorische waarden, dat is een 
karakteristiek pand. In het bestemmingsplan is opgenomen dat bij sloopplannen de welstand- 
Zmonumentencommissie om advies moet worden gevraagd, waarbij het behoud van de 
cultuurhistorische waarden centraal staat.
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Omgeving
Backoffice,

Bijlagen
Fotoblad 1 en 2.

Communicatie
De aanvrager, de raadsleden die vragen hebben gesteld en de Vrienden van het Oude Dorp in kennis 
stellen van de uitkomsten van het vooroverleg.

Financiën
Geen, Een nauwkeurige beschrijving (alternatief) zal tussen de 1500 en 2000 euro bedragen.

Alternatieven
Het pand nauwkeurig te laten beschrijven door een extern bureau en bij voldoende gebleken kwaliteit 
middels de wettelijke procedure aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Uitvoering en evaluatie
N.v.t.


