
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informatiebrochure 
Gemeentelijke  
Monumenten  
Zoeterwoude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    April 2015                            
 
 



             
 

 

 
             

       
2
 

  

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoeterwoude. Weids, groen, ondernemend en sociaal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

 

 
3 

INLEIDING 

Deze informatiebrochure geeft algemene informatie over 

gemeentelijke monumenten en het monumentenbeleid van de 

gemeente Zoeterwoude. Er wordt o.a. toegelicht wat de aanwijzing 

van een eigendom als gemeentelijk monument betekent voor de 

eigenaar. Daarnaast bevat deze brochure de volgende 3 bijlagen: 

 

Bijlage 1 Veel gestelde vragen over gemeentelijke monumenten; 

bijlage 2 Procedure bij aanwijzing gemeentelijk monument; 

bijlage 3 Wat zijn globaal de stappen bij restauratie of wijzigen 

van een gemeentelijk monument; 

 

AANLEIDING 

Monumenten zijn belangrijk voor 

de identiteit van een streek en 

spelen een bijzondere rol in de 

ruimtelijke kwaliteit van de 

leefomgeving. Er zijn 

rijksmonumenten en gemeentelijke 

monumenten.  

Zoeterwoude heeft op dit moment 

33 rijksmonumenten.  

Voorbeelden hiervan  zijn de 

molens in Zoeterwoude, boerderij 

‘Oude Brouckhoeve’, ‘Landhuis 

‘Oud Raadwijk’, ‘Scheepswerf 

Westhof’ en de kerk ‘O.L. 

Onbevlekt Ontvangen’ 

(Meerburgkerk). Daarnaast heeft 

Zoeterwoude op dit moment 24 

gemeentelijke monumenten. Ook 

zijn monumenten in het buiten-

gebied van Zoeterwoude 

opgenomen in het 

‘Beeldkwaliteitplan landelijk 

gebied’. 

 

  

GEMEENTELIJKE 

MONUMENTENZORG  

De gemeente Zoeterwoude hecht 

veel waarde aan het aanwezige 

cultureel erfgoed in de gemeente 

en wil dat dit erfgoed ook voor de 

komende generaties bewaard blijft. 

Diverse mooie, stijlvolle en  

historische waardevolle panden en 

objecten zijn nu niet goed  

 

 

 

 

beschermd tegen sloop of 

(ingrijpende) veranderingen die de 

cultuurhistorische waarde van het 

object aantasten of verminderen. 

Het behoud van waardevolle 

objecten is het best gewaarborgd 

als deze op de (gemeentelijke) 

monumentenlijst staan.  
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OBJECT  

In deze brochure wordt diverse keren gesproken over een object. Een 

object is een bouwwerk/gebouw. Dit kan eventueel samengesteld zijn 

uit meerdere bouwwerken/gebouwen, die al dan niet aaneengebouwd 

zijn. 

Om te komen tot een evenwichtig 

monumentenbeleid voor 

Zoeterwoude wil de gemeente de 

lijst met gemeentelijke 

monumenten uitbreiden. Deze lijst 

moet een goede afspiegeling zijn 

van vele eeuwen wonen en werken 

in de gemeente.  

Aan de huidige lijst van 

gemeentelijke monumenten 

worden daarom nieuwe 

gemeentelijke monumenten 

toegevoegd. 

 

 

 

 

RIJKSMONUMENTEN  

Rijksmonumenten zijn 

monumenten van nationaal belang 

die tenminste 50 jaar oud zijn. 

Rijksmonumenten worden door de 

Minister van OCW aangewezen en 

zijn beschermd op basis van de 

Monumentenwet 1988. 

 

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 

Gemeentelijke monumenten zijn 

van belang vanwege hun 

schoonheid of cultuurhistorische 

waarde op plaatselijk 

(gemeentelijk) niveau. Het is de 

‘officiële erkenning’, dat het object 

monumentale waarde heeft in het 

heden en verleden van de 

gemeente Zoeterwoude. 

Gemeentelijke monumenten 

worden aangewezen door het 

college van burgemeester en 

wethouders van Zoeterwoude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5 

ERFGOEDVERORDENING ZOETERWOUDE 

De Erfgoedverordening Zoeterwoude regelt o.a. hoe een object wordt 

aangewezen als gemeentelijk monument. Ook de wijze waarop de 

aanwijzing van het gemeentelijk monument wordt ingetrokken is 

geregeld in deze verordening. U vindt deze Erfgoedverordening 

Zoeterwoude op www.zoeterwoude.nl 

 

WAARDEVOLLE OBJECTEN 

Dit zijn objecten met 

cultuurhistorische waarde op 

plaatselijk niveau. Ze zijn 

genomineerd om te worden 

aangewezen als gemeentelijk 

monument. Omdat deze (nog) niet 

zijn aangewezen als gemeentelijk 

monument hebben zij geen 

beschermde status.  

 

  

 

 

INVENTARISATIE EN 

WAARDERING WAARDEVOLLE 

OBJECTEN  

De  Monumentencommissie 

Zoeterwoude heeft onder de titel 

‘Monumenten en Beleid in 

Zoeterwoude’ een notitie 

uitgebracht om een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van 

het erfgoedbeleid van de 

gemeente. Daarin heeft de 

monumentencommissie een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorstel geformuleerd om een 

aantal objecten, die nog geen 

beschermde status hebben, aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. 

Dit voorstel is verwerkt in ons 

Beleidskader ‘Cultureel Erfgoed 

Zoeterwoude’ dat op 25 november 

2010 door de gemeenteraad is 

vastgesteld. 

 

De Stichting Dorp Stad en Land 

(DSL) uit Rotterdam heeft de  

waardering, selectie en 

beschrijving in opdracht van de 

gemeente Zoeterwoude 

uitgevoerd. DSL heeft op het  

gebied van monumenten veel 

ervaring en deskundigheid.  

 

DSL heeft alle waardevolle 

objecten vanaf de buitenzijde 

beoordeeld, heeft hiervan aparte 

beknopte beschrijvingen opgesteld 

en heeft deze voorzien van een 

score.  

Een overzicht van de waardevolle 

objecten in Zoeterwoude met een 

totaalscore van minimaal 10 

punten staat in het boekwerk 

’Uitbreiding aantal gemeentelijke 

monumenten in de gemeente 

Zoeterwoude’. U vindt het 

boekwerk op www.zoeterwoude.nl. 

http://www.zoeterwoude.nl/
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Waarderingsmethodiek  

De waarderingsmethodiek is 

opgesteld om tot een goed inzicht 

te komen in het onderscheid 

tussen objecten met een groot en 

objecten met een minder groot 

(monumenten)belang. Daarbij is 

gebruik gemaakt van een 

zogenaamde waarderingsmatrix. 

 

De matrix maakt een objectieve 

afweging mogelijk. 

De matrix is een nuttig instrument 

om in één oogopslag een 

totaaloverzicht te kunnen geven 

van de beoogde lijst met de daarin 

aanwezige differentiatie ten 

aanzien van verschillende (en soms 

moeilijk vergelijkbare) 

deelaspecten en kwaliteiten. 

De werkwijze met deze matrix is 

gebaseerd op een algemeen 

aanvaarde waarderingssystematiek 

die aansluit op de criteria voor 

gemeentelijke monumenten.  

Daarbij is uitgegaan van de 

volgende vier hoofdaspecten: 

cultuurhistorische waarde, 

architectonische waarde, situering 

en technische staat.  

Ieder object is op deze aspecten 

gewaardeerd.  

 

Selectie 

De monumentencommissie heeft in 

overleg met de gemeente een 

selectie opgesteld voor uitbreiding 

van de gemeentelijke 

monumentenlijst met de meest 

waardevolle objecten. De selectie 

heeft plaatsgevonden in relatie tot 

de bestaande monumentenlijst. 

 

Beschrijving 

Van de panden die voor de status 

van gemeentelijk monument in 

aanmerking komen, is door DSL 

een beschrijving opgesteld. Deze 

beschrijvingen vormen de basis 

voor de bescherming als 

gemeentelijk monument. 

 

Gevolgen totaalscore voor een 

waardevol object 

De waarderingsmatrix is 

vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders.  

 

Score met minder dan 10 

punten: 

Het object wordt niet aangewezen 

als gemeentelijk monument. Er 

verandert niets voor het pand. 

 

Score met 10 punten of meer:  

Het object wordt aangewezen als 

gemeentelijk monument. De 

eigenaar (of andere belang-

hebbende) kan tegen dit besluit 

wettelijke procedures volgen.  

Dit  wordt toegelicht in Bijlage 2 

van deze brochure: ‘Procedure bij 

aanwijzing gemeentelijk 

monument’.  

De waarderingsmatrix is 

opgenomen in het boekwerk 

‘Uitbreiding aantal gemeentelijke 

monumenten in de gemeente 

Zoeterwoude’. U vindt dit op 

www.zoeterwoude.nl.  
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Vergunningsvrij 

Niet voor alle werkzaamheden aan of bij een monument is een 

omgevingsvergunning noodzakelijk.  

Op www.zoeterwoude.nl staat informatie over wat wel en niet 

vergunningsvrij is aan een monument.  

 

GEVOLGEN AANWIJZING  

GEMEENTELIJK MONUMENT 

De aanwijzing van een object tot 

gemeentelijk monument betekent 

niet dat er aan het object niets 

meer mag worden gewijzigd. De 

gemeente streeft ernaar om de 

gebruiksmogelijkheden van een 

monument zo min mogelijk te 

beperken. Er mag dus best 

verbouwd en veranderd worden,  

zolang de historische waarde van 

het monument maar gerespecteerd 

wordt. In verband hiermee moet 

de eigenaar en/of gebruiker van 

een monument voor een 

verbouwing, uitbreiding of andere 

wijziging een 

omgevingsvergunning voor het 

bouwen en voor het wijzigen van 

een monument aanvragen.  

 

WIJZIGINGEN MONUMENT 

Met wijzigingen aan een 

gemeentelijk monument worden 

niet alleen interne of externe 

verbouwen of uitbreidingen 

bedoeld. Hieronder vallen ook 

bijvoorbeeld het aanbrengen van 

gewijzigde dakpannen, andere 

kozijnen, reclame, het wijzigen van 

de kleuren van het schilderwerk of 

het opnieuw voegen van een gevel. 

De omgevingsvergunning is 

bedoeld om er op toe te zien dat 

de waardevolle elementen van een 

monument worden behouden. 

Uiteraard wordt de vraag wat nu 

precies wel en niet mag per geval   

 

aan de hand van de plannen 

beoordeeld.  

Voordat een omgevingsvergunning 

kan worden verleend, vraagt het 

college hiervoor advies bij de 

Monumentencommissie 

Zoeterwoude. Deze commissie 

komt regelmatig bijeen, zodat er 

niet veel tijdverlies is bij de 

afhandeling van de aanvraag. 

 

ONDERHOUD MONUMENT 

Onderhoudswerkzaamheden zijn 

periodiek en hiervoor hoeft géén 

omgevingsvergunning meer te 

worden aangevraagd. Er wordt 

immers meestal niets aan het 

monument veranderd. De wet is in 

http://www.zoeterwoude.nl/
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Meer informatie 

Naast deze informatiebrochure en op www.zoeterwoude.nl vindt u ook 

informatie over gemeentelijke monumenten op de volgende websites: 

www.cultureelerfgoed.nl 

www.monumenten.nl 

www.restauratiefonds.nl 

www.erfgoedindepraktijk.nl 

www.monumentenwacht.nl 

 

2012 hierop verruimd. 

Onderhoudswerkzaamheden 

houden de bouwkundige staat van 

het monument op peil en 

voorkomen verval. Bijvoorbeeld 

het regelmatig schilderen van 

kozijnen, ramen en deuren (zonder 

kleur te wijzigen) of het 

gedeeltelijk herstellen of 

vernieuwen van daken, zinken 

dakgoten of muren (voegwerk en 

dergelijke) met dezelfde materialen 

en kleuren.  

Omdat er een grijs gebied is tussen 

onderhoud waarvoor geen  

vergunning noodzakelijk is en 

werkzaamheden waarvoor wél een 

vergunning noodzakelijk is, is het 

verstandig om ruim voor de start 

van deze werkzaamheden contact 

op te nemen met een medewerker 

van de gemeente.  

Op dat moment wordt beoordeeld 

of er voor de uit te voeren 

werkzaamheden wel of geen 

omgevingsvergunning nodig is.  

 

SUBSIDIE MONUMENTEN 

De gemeente heeft in 2009 een 

‘Subsidieverordening gemeentelijke 

monumenten Zoeterwoude 2009’ 

vastgesteld. Op grond van deze 

subsidieverordening kunt u 

subsidie aanvragen voor 

voorzieningen die het normale 

onderhoud van uw gemeentelijk 

monument te boven gaan.  

U vindt deze subsidieverordening 

op www.zoeterwoude.nl.  

LEGES BIJ 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Voor het in behandeling nemen van 

een omgevingsvergunning moet 

iedereen leges betalen. Indien de 

aanvraag (mede) betrekking heeft 

op een gemeentelijk monument, 

geldt een extra legesbedrag van     

€ 63,25 (legesverordening 2015). 

     

 

 

 

 

NATIONAAL 

RESTAURATIEFONDS 

Het Nationaal Restauratiefonds 

biedt eigenaren van monumenten 

de mogelijkheid tot een 

laagrentende lening. Elk jaar stelt 

dit Restauratiefonds een budget 

beschikbaar. Voor meer informatie 

hierover kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met het 

Nationaal Restauratiefonds via 

telefoonnummer 033 - 253 94 39 of 

op www.restauratiefonds.nl. Op 

deze site staat ook informatie 

speciaal voor kerkgebouwen. 

http://www.zoeterwoude.nl/
http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.monumenten.nl/
http://www.restauratiefonds.nl/
http://www.erfgoedindepraktijk.nl/
http://www.monumentenwacht.nl/
http://www.zoeterwoude.nl/
http://www.restauratiefonds.nl/
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MONUMENTENWACHT 

De monumentenwacht is een 

onafhankelijke instantie. Door het 

nemen van preventieve 

maatregelen wil zij het verval van 

cultuurhistorisch belangrijke 

bouwwerken helpen voorkomen. De 

organisatie probeert dat te bereiken 

door het periodiek verrichten van 

bouwkundige inspecties, het geven 

van onderhoudsadviezen aan de 

eigenaar/beheerder en het zo nodig 

uitvoeren van kleine reparaties. De 

achterliggende gedachte is dat 

gebreken in een vroeg stadium 

hersteld kunnen worden tegen 

relatief geringe kosten. Bij de 

Monumentenwacht kunt u op eigen 

kosten een abonnement afsluiten. 

De Monumentenwacht controleert 

dan periodiek het object en stelt 

een rapport op waarin de 

onderhoudsgebreken en 

aanbevelingen voor onderhoud 

staan vermeld.  

Meer informatie vindt u op 

www.monumentenwacht-zh.nl.  

U kunt ook bellen met  

015 – 215 43 50  

of een e-mail sturen aan 

info@erfgoedhuis-zh.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  onderhoud... 
  de sleutel tot behoud 

 

http://www.monumentenwacht-zh.nl/
mailto:info@erfgoedhuis-zh.nl
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BIJLAGE 1 VEELGESTELDE VRAGEN OVER  

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN. 

 

De aanwijzing van een gemeentelijke monumenten leidt vaak tot vragen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. 

 

1 Waarom is mijn eigendom uitgekozen als monument? 

 

2 Verandert de eigendomssituatie als het een monument is 

geworden? 

3 Heb ik wat in te brengen over de aanwijzing als monument? 

 

4 Wordt het hele object een monument? 

 

5 Heeft aanwijzing als gemeentelijk monument gevolgen voor 

het gebruik hiervan? 

6 Mag ik nog wat aan mijn monument veranderen? 

 

7 Mag ik onderhoudswerkzaamheden aan mijn monument in 

eigen beheer uitvoeren? 

8 Moet ik mijn monument onderhouden? 

  

 

 

 

 

 

 

9 Ben ik verplicht om nu ineens van alles aan mijn monument 

te doen? 

10 Ben ik verplicht mijn monument naar de oorspronkelijke 

staat terug te brengen? 

11 Krijg ik als het pand een gemeentelijk monument is allerlei 

mensen over de vloer? 

12 Is het na aanwijzing als monument minder waard? 

 

13 Ga ik na aanwijzing als monument meer of minder 

Onroerend Zaak belasting betalen?  

14 Kan ik hulp krijgen bij bouwtechnische en 

onderhoudsproblemen? 

15 Wanneer heb ik bij werkzaamheden aan of bij een 

monument een omgevingsvergunning nodig? 

16 Mag ik vergunningvrij een berging bouwen tegen of achter 

het monument? 
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1 WAAROM IS MIJN EIGENDOM UITGEKOZEN ALS 

MONUMENT? 

In de Monumentenverordening Zoeterwoude is geregeld dat er 

gemeentelijke monumenten kunnen worden aangewezen. Objecten 

worden niet zomaar uitgekozen om op de gemeentelijke 

monumentenlijst te worden geplaatst. Monumenten zijn bijzondere en 

fraaie overblijfselen uit het verleden die iets laten zien van de cultuur 

van voorgaande generaties. Ze tonen onder meer historische en 

architectonische kwaliteit die het behouden waard is. Dit is de reden 

dat het object is genomineerd voor aanwijzing tot gemeentelijk 

monument. De beoordeling is gedaan aan de hand van de 

beoordelingscriteria, die zijn opgenomen in het boekwerk ‘Uitbreiding 

aantal gemeentelijke monumenten in de gemeente Zoeterwoude’. Dit 

boekwerk vindt u op www.zoeterwoude.nl.   

2 VERANDERT DE EIGENDOMSSITUATIE ALS HET EEN 

MONUMENT IS GEWORDEN? 

Nee, daaraan verandert niets. U blijft eigenaar. 

3 HEB IK WAT IN TE BRENGEN OVER DE AANWIJZING ALS 

MONUMENT? 

Ja, bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument krijgt u de 

mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen. In een later stadium kunt 

u bezwaar en beroep indienen. In bijlage 2 (bladzijde 15) van deze 

brochure wordt dit nader toegelicht. 

 

4 WORDT HET HELE OBJECT EEN MONUMENT? 

 

Ja. Het gehele gemeentelijk monument is beschermd, niet alleen de 

voorgevel. Dat wil niet zeggen dat alle onderdelen even monumentaal 

zijn of dat alle gebouwen op uw erf als monument worden 

aangewezen. Welke onderdelen van groot belang zijn, staat 

omschreven in de redengevende beschrijving.  

Het kan voorkomen, dat bepaalde onderdelen van bescherming zijn 

uitgezonderd. Dit wordt dan uitdrukkelijk in de beschrijving vermeld.  

 

5 HEEFT AANWIJZING ALS GEMEENTELIJK MONUMENT 

GEVOLGEN VOOR HET GEBRUIK HIERVAN? 

Nee. Het gebruik wordt geregeld in een bestemmingsplan. Dit staat 

los van de monumentale status. Dus bijvoorbeeld woning blijft 

woning, kantoor blijft kantoor. 

 

6 MAG IK NOG WAT AAN MIJN MONUMENT VERANDEREN? 

 

Ja. Verbouwen, aanbouwen en dergelijke bouwactiviteiten blijven in 

principe mogelijk. Wel moet het plan beoordeeld worden door de 

Monumentencommissie Zoeterwoude. Deze beoordeelt of de 

wijzigingen op een verantwoorde manier en met respect voor de 

monumentale waarde plaatsvinden en er hiermee niet onnodig 

http://www.zoeterwoude.nl/
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monumentale waarden verloren gaan. Uiteraard moet ook voldaan 

worden aan diverse wetten en regels zoals de Wet ruimtelijke 

ordening, de Woningwet, het bestemmingsplan, het bouwbesluit 

enzovoort. Dit laatste is niet nieuw, omdat dit ook gold toen het nog 

geen gemeentelijk monument was.  

 

7 MAG IK WERKZAAMHEDEN AAN MIJN MONUMENT IN EIGEN 

BEHEER UITVOEREN? 

Er wordt voor gemeentelijke monumenten niet voorgeschreven wie er 

werkzaamheden mag uitvoeren aan een gemeentelijk monument. Bij 

(zeer) ingrijpende werkzaamheden wordt wel geadviseerd een 

deskundig architect in te schakelen. 

  

8 MOET IK MIJN MONUMENT ONDERHOUDEN? 

 

Het feit dat een object als monument is aangewezen, geeft geen extra 

verplichting tot onderhoud. Die verplichting vanuit de Woningwet 

geldt voor elke eigenaar van een bouwwerk. 

Daarnaast is het wel raadzaam goed onderhoud te plegen. Dat geldt 

ook als het geen gemeentelijk monument is. Daarmee worden veel 

duurdere restauraties en onderhoudskosten voorkomen. Regelmatig 

onderhoud draagt bij aan economisch waardebehoud.  

 

 

9 BEN IK VERPLICHT OM NU INEENS VAN ALLES AAN MIJN 

MONUMENT TE DOEN? 

Nee. U hoeft geen uitgebreide inspecties van de gemeente te 

verwachten. De gemeente komt u niet vertellen wat er wellicht 

allemaal kan worden verbeterd of veranderd aan het monument.  

Dat is en blijft volstrekt uw eigen zaak. Als het monument 

bijvoorbeeld nu al kunststof kozijnen heeft, dan kan en zal de 

gemeente u niet verplichten om deze te vervangen door houten 

kozijnen. U houdt dus het initiatief in eigen handen. 

 

10 BEN IK VERPLICHT MIJN MONUMENT NAAR DE 

OORSPRONKELIJKE STAAT TERUG TE BRENGEN? 

Het is niet nodig om een monument in de oorspronkelijke staat terug 

te brengen. In de geschiedenis van de monumentenzorg is dit een tijd 

zo geweest. Hierbij moesten elementen uit een andere periode aan 

het monument worden verwijderd. Deze visie op restauratie is in de 

loop van de tijd veranderd. De nadruk bij restauratie ligt nu meer op 

het bewaren en conserveren van de bestaande historische elementen. 

Juist de sporen uit verschillende tijden moeten zichtbaar blijven. 
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11 KRIJG IK ALS HET PAND EEN GEMEENTELIJK MONUMENT IS 

ALLERLEI MENSEN OVER DE VLOER? 

Nee. Voor het betreden van elk gebouw of erf gelden de normale 

regels van fatsoen en respect voor de privacy. Daaraan verandert de 

status van een gemeentelijk monument niets. De lijst van 

gemeentelijke monumenten staat wel op de website van de 

gemeente. Mogelijk zullen burgers en toeristen wel meer 

geïnteresseerd naar uw pand kijken. 

 

12 IS HET NA AANWIJZING ALS MONUMENT MINDER WAARD? 

 

De aanwijzing als gemeentelijk monument heeft geen invloed op de 

waarde in het economische verkeer van de betreffende onroerende 

zaak. Het gaat immers om de gebruiksmogelijkheden van het 

bestemmingsplan, uitstraling, kwaliteit en staat van onderhoud van de 

onroerende zaak. 

Nee. Als een object is aangewezen als gemeentelijk monument heeft 

dit géén invloed op de te betalen OZB. Bij de waardebepaling vanuit 

de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaakbelasting) wordt uitgegaan 

van de waarde in het economisch verkeer. 

 

14 KAN IK HULP KRIJGEN BIJ BOUWTECHNISCHE EN 

ONDERHOUDSPROBLEMEN? 

 U kunt voor een relatief geringe vergoeding een abonnement nemen 

bij de Monumentenwacht Zuid-Holland in Delft. Meer informatie 

hierover staat op pagina 9 van deze brochure. Uiteraard kunt u met 

verbouw-/restauratieplannen bij de gemeente terecht voor advies. In 

een vooroverleg kunt u ook de plannen met de 

monumentencommissie bespreken. De monumentencommissie is 

graag bereid met u mee te denken en de nodige adviezen te geven. 

U heeft een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen: 

- als u het monument wilt wijzigen aan de buitenkant; 

- als u het casco of het interieur van het monument wilt wijzigen. 

Indien, in overleg met de gemeente, blijkt dat het interieur niet 

waardevol is, is daarvoor geen vergunning nodig;  

- als u het monument wilt uitbreiden (bv een serre of uitbouw); 

- als u het monument of een gedeelte daarvan wilt slopen. 

16 MAG IK VERGUNNINGVRIJ EEN BERGING BOUWEN TEGEN OF 

BIJ HET MONUMENT? 

U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig als u een berging tegen 

een monument wilt bouwen of als u een vrijstaande berging wilt 

bouwen op het perceel behorende bij het monument.  

15 WANNEER HEB IK BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF BIJ EEN 

MONUMENT EEN OMGEVINGSVERGUNNING NODIG? 

13 GA IK NA AANWIJZING ALS MONUMENT MEER OF MINDER 

ONROEREND ZAAK BELASTING (OZB) BETALEN? 
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BIJLAGE 2 PROCEDURE BIJ AANWIJZING GEMEENTELIJK 

MONUMENT 

 

Informatie/zienswijzen 

Nadat de objecten zijn beschreven en gewaardeerd, ontvangt de eigenaar 

naast deze brochure: 

- de beschrijving van het object; 

- een overzichtstabel van de waardering,  

- een situatietekening met daarop aangegeven wat wordt 

aangewezen als gemeentelijk monument.  

Daarbij worden de eigenaren uitgenodigd voor een informatieavond, 

waarbij ze in de mogelijkheid worden gesteld tot het stellen van vragen of 

te reageren op de beschrijving, waardering en/of situatietekening. Dit kan 

natuurlijk ook schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de gemeente.  

De reacties en opmerkingen worden meegewogen bij het voorgenomen 

besluit tot aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders.  

Hiermee vangt de formele aanwijzingsprocedure aan. Het voorgenomen 

besluit wordt kenbaar gemaakt aan de eigenaar en ligt zes weken ter 

inzage.  

Het voorgenomen besluit wordt gepubliceerd in het Leids Nieuwsblad en op 

www.zoeterwoude.nl. De eigenaar (of andere belanghebbende) wordt 

gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld een zienswijze 

schriftelijk of mondeling in te dienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Zoeterwoude. 

 

 

 

 

Beschrijving volledig 

De beschrijving vormt de basis bij de beoordeling van mogelijke 

wijzigingen aan het object. Wat daarin als belangrijk wordt beschreven, 

wordt bij toekomstige vergunningsaanvragen strenger getoetst dan wat 

van ondergeschikt belang is. Het is dus belangrijk om de beschrijving van  

het object goed te controleren. Als er onjuistheden in staan kunt u dat 

aangeven tijdens de informatieavond en/of hiertegen zienswijzen indienen 

om deze te laten corrigeren.  

 

Advies Monumentencommissie Zoeterwoude 

De beschrijving is tevens opgenomen in het boekwerk van de Stichting 

Dorp Stad en Land ’Uitbreiding aantal gemeentelijke monumenten in de 

gemeente Zoeterwoude’. U vindt het boekwerk op www.zoeterwoude.nl. 

De Monumentencommissie Zoeterwoude heeft in het kader van het 

vooroverleg in principe ingestemd met beschrijving en de inhoud van dit 

boekwerk. Na het verzenden van de voorgenomen aanwijzingsbesluiten 

vraagt het college hierover een formeel advies aan de 

monumentencommissie. 

http://www.zoeterwoude.nl/
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Besluit 

Als de zienswijzenperiode is verstreken, beoordeelt het college de 

eventuele zienswijzen en weegt deze mee bij de besluitvorming tot 

definitieve aanwijzing van het object als gemeentelijk monument. Ook het 

formele advies van de monumentencommissie wordt meegewogen. 

Over dit besluit wordt de eigenaar (en de (eventuele) overige indieners 

van een zienswijze) schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook wordt het besluit 

gepubliceerd in het Leids Nieuwsblad en op www.zoeterwoude.nl. 

Beroepsprocedure 

Als de eigenaar (of andere belanghebbende) het niet eens is met dit 

besluit van het college, kan binnen zes weken na de dag na die waarop het 

besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingediend bij de rechtbank in 

Den Haag. Tevens kan in deze periode een verzoek om voorlopige 

voorziening (=schorsingsverzoek) worden gedaan bij de 

Voorzieningenrechter.  

  

http://www.zoeterwoude.nl/
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BIJLAGE 3 WAT ZIJN GLOBAAL DE STAPPEN BIJ RESTAURATIE 

OF WIJZIGEN VAN EEN GEMEENTELIJK MONUMENT 

 

Als u plannen heeft om een gemeentelijk monument te restaureren of te 

wijzigen (geen normaal onderhoud), dan kan dit worden gedaan aan de 

hand van onderstaand stappenplan: 

 

Stap 1   

 

maak een wensenlijst aan de hand van ideeën; 

Stap 2  

  

 

neem contact op met de gemeente voor een vooroverleg, 

eventueel met de monumentencommissie. In dit overleg kunt 

u de plannen bespreken en bezien wat de mogelijkheden zijn; 

Stap 3  

 

stel een plan op (door een deskundig bureau bijv. een 

architect met bouwhistorische kennis); 

Stap 4  dien een aanvraag voor een omgevingsvergunning in; 

 

Stap 5 

  

gemeente beoordeelt of de aanvraag volledig is (zijn alle 

benodigde stukken aanwezig). Indien de aanvraag niet 

volledig is, stelt de gemeente u in de gelegenheid de 

ontbrekende gegevens in te dienen; 

  

Stap 6   

 

als de aanvraag volledig is, beoordeelt de gemeente het plan 

en vraagt hiervoor o.a. advies aan de monumentencommissie; 

Stap 7 

  

eventuele aanpassing van het plan naar aanleiding van 

opmerkingen van gemeente en/of de monumentencommissie; 

Stap 8   

 

het college van burgemeester en wethouders besluit op de 

aanvraag; 

Stap 9   na positief besluit kan met de werkzaamheden worden 

begonnen pas nádat de omgevingsvergunning in werking is 

getreden. (vergunning treedt in werking als de termijn voor 

het indienen van bezwaar is verstreken; dit is 6 weken na 

verzending van het besluit); 

Stap 10  

 

tijdens de werkzaamheden controleert de gemeente 

regelmatig de werkzaamheden aan de hand van de 

omgevingsvergunning. 

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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Zoeterwoude. Weids, groen, ondernemend en sociaal 
 

 

 

ALGEMENE ADRESGEGEVENS: 

Gemeente Zoeterwoude 

Noordbuurtseweg 27 

2381 ET Zoeterwoude 

T: 071 - 5806300 

E: gemeente@zoeterwoude.nl 

W www.zoeterwoude.nl 

 

 

 

 

 

 

De inhoud van deze informatiebrochure is zorgvuldig tot stand gekomen. 

Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden verleend. 
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