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Voorwoord

Aalsmeer is een gemeente met een rijke cultuurhistorie. Dat is iets waar ik
ontzettend trots op ben. In onze gemeente staan op dit moment 78 gemeente-
lijke, provinciale en rijksmonumenten. Ook hebben we 8 beschermde dorps-
gezichten. Deze monumenten en dorpsgezichten hebben cultuurhistorische of
architectuurhistorische waarde, een unieke schoonheid of zijn van betekenis
voor de wetenschap.

Monumenten vertegenwoordigen een algemeen belang. Meestal gaat het om
gebouwen, zoals een oude boerderij, een kerk of een molen. Maar ook een
ophaalbrug of een schoorsteen kan een monument zijn. In een aantal gevallen
is niet alleen de buitenkant beschermd, maar ook het interieur. Daarnaast kun-
nen bij gebouwen behorende terreinen zoals tuinen en begraafplaatsen en op
zichzelf staande terreinen, zoals een park, als monument worden aangemerkt.

Al deze tastbare herinneringen vertellen de geschiedenis van Aalsmeer en
Kudelstaart. Als u eigenaar bent van een monument, heeft u een belangrijk

Historische tuin, Uiterweg 32. Rijksmonument

onderdeel van de geschiedenis van de gemeente
Aalsmeer in uw bezit. Zo’n monumentale status bete-
kent iets voor u als eigenaar. In deze brochure nemen
we u mee in de regels en mogelijkheden die monu-
menten met zich meebrengen. Wij danken u hartelijk
voor de goede zorgen voor ons cultureel erfgoed.

Wilma Alink, Wethouder Cultuur



1. Inleiding

In deze handleiding leggen we uit
wat het betekent om eigenaar van
een monument te zijn. We helpen u
op weg en beantwoorden uw vragen
over onderhoud, verbouwing en op-
knappen van uw monument.

De volgende vragen worden behan-
deld:
• Wat betekent een monumentensta-
tus voor u als eigenaar?
• Wat komt er kijken bij restauratie en 
onderhoud?
• Wie kan u adviseren bij een restau-
ratie of verbouwing?
• Moet u daar een vergunning voor 
aanvragen en hoe werkt dat dan?
• Waar kunt u subsidie voor de 
instandhouding van uw monument
aanvragen?

Ook vindt u in deze handleiding
contactgegevens van organisaties die
u verder kunnen helpen. De verschil-
lende websites bieden uitgebreide
informatie. U kunt daarnaast altijd
contact opnemen met de adviseur
Cultureel Erfgoed van de gemeente
Aalsmeer.

2. In Aalsmeer

Monumenten zijn tastbare herinnerin-
gen aan het leven van toen. Herin-
neringen van cultuur, architectuur en
van nijverheid. Een oude boerderij,
een kerk, een ophaalbrug of een
schoorsteen; samen vertellen ze het
verhaal van Aalsmeer. Een verhaal
waar we met z’n allen trots op kunnen 
zijn.

Soorten monumenten

In Nederland zijn er drie groepen mo-
numenten te onderscheiden:
• Rijksmonumenten 
• Provinciale monumenten 
• Gemeentelijke monumenten 

Daarnaast bestaan er gebieden die
beschermd zijn:
• Beschermde stads- en dorpsgezich-
ten

De gemeente Aalsmeer heeft in totaal
78 monumenten binnen haar gren-
zen, waarvan 29 rijksmonumenten,
3 provinciale monumenten en 46
gemeentelijke monumenten. Daar-
naast zijn er in Aalsmeer nog eens 8
beschermde dorpsgezichten.

De actuele monumentenlijst vindt u
op: www.aalsmeer.nl/monumenten.



3. Gemeentelijke monumen-
ten

Een gemeentelijk monument: wat
is dat?

Een gemeentelijk monument is een
beschermd gebouw, gebied of object
dat van belang is, omdat het een
stukje van de geschiedenis van Aals-
meer vertelt. Het gebouw of object
houdt de geschiedenis van de ge-
meente levend, en vertelt iets over de
lokale identiteit. Dit kan zijn vanwege
de schoonheid, de betekenis voor de
wetenschap, de hoge cultuurhistori-
sche waarde of de zeldzaamheid. De
gemeente kiest ervoor om bepaalde
gebouwen of objecten op de monu-
mentenlijst van de gemeente te plaat-
sen. Hierbij geeft de gemeente niet
alleen aan dat we er nu voorzichtig
mee moeten zijn, maar ook voor de
toekomstige generaties is het duide-
lijk dat het om een bijzonder gebouw
of object gaat. Door deze gebouwen
en objecten te beschermen, behou-
den we ze duurzaam, voor nu en
voor toekomstige generaties, in het
algemeen belang van alle Aalsmeer-
ders. Zo blijft de lokale geschiedenis
zichtbaar, en dat maakt Aalsmeer,
Aalsmeer!

Wat is een beschermd dorpsge-
zicht?

Een beschermd stads- of dorpsge-
zicht bestaat uit één of meer gebou-
wen die samen van algemeen belang
zijn voor de omgeving. Hierbij gaat
het niet om bescherming van één 
voorwerp of gebouw, zoals bij een

gemeentelijk monument, maar om de
ruimtelijke kwaliteit van een gebied.
Voor deze stads- en dorpsgezichten
is het van belang dat het historische
beeld en de ruimtelijke karakteristiek
behouden blijft. De bescherming geldt
met name voor die onderdelen, die
zichtbaar zijn vanuit het openbaar ge-
bied, zoals de voorgevel en het voor-
dakvlak. In Aalsmeer zijn 8 gebieden
aangewezen als beschermd dorps-
gezicht waaronder de Wilgenlaan, de
Cyclamenstraat, het Seringenpark en
de oude dorpskern.

Hoe wordt een gemeentelijk monu-
ment gekozen en aangewezen?

Iedereen kan een schriftelijk verzoek
doen aan het college van Burge-
meester en Wethouders voor het
plaatsen van een gebouw of object
op de gemeentelijke monumenten-
lijst. Ook de onafhankelijke Erfgoed-
commissie kan dit doen. Uiteindelijk
beslist het college welk pand er op
deze monumentenlijst komt. Voordat
een gebouw of object offi  cieel op de 
monumentenlijst wordt gezet, wordt
er een bepaalde aanwijzingsprocedu-
re gevolgd (volgens de Erfgoedveror-
dening gemeente Aalsmeer). Als uw
pand voorgedragen is, volgt er een
onderzoek. Een onafhankelijk, des-
kundig bureau maakt een omschrij-
ving van het gebouw of object, waarin
staat wat er zo bijzonder is aan dit
gebouw. Deze beschrijving wordt ook
beoordeeld door de Erfgoedcommis-
sie en de ambtelijk adviseur Cultureel
Erfgoed. Zij bepalen of er voldoende
aanleiding is om het gebouw of
object aan te wijzen als gemeentelijk
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monument. Dit vormt een gezamen-
lijk advies richting het college, dat
kan besluiten tot aanwijzing van het
gebouw of object als gemeentelijk
monument. Vervolgens wordt de
eigenaar van deze beslissing op de
hoogte gebracht. Als er besloten is
dat het gebouw een monument wordt,
krijgt de eigenaar de mogelijkheid
om bezwaar te maken. Tijdens deze
periode valt het gebouw al onder de
voorbescherming en wordt het als
een monument behandeld. Voor wijzi-
gingen aan het pand heeft u dan een
omgevingsvergunning nodig.

4. Onderhoud en restauratie

Als u aanpassingen wilt doen of
veranderingen wilt aanbrengen aan
het monument, is het belangrijk dat
u goed overlegt met de gemeente.
Wanneer het uiterlijk aanzien van
uw monument wijzigt, dient u een
vergunning aan te vragen. Hieronder

leest u wanneer dit nodig is, en hoe u
een vergunning kunt aanvragen.

Onderhoud aan het monument

De gemeente gaat er van uit dat u als
eigenaar het monument goed beheert
en dus onderhoudt. Voor reguliere
onderhoudswerkzaamheden is geen
vergunning nodig als er niets veran-
dert aan het uiterlijk van het gebouw.
Denk daarbij aan schilderwerk in
dezelfde kleur, kleinschalig houtrot-
herstel en vervangen van dakpannen
in dezelfde kleur, materiaal en detail-
lering.
Als het uiterlijk wel wijzigt, kunt u via
het Omgevingsloket (OLO) geheel
vrijblijvend een vergunningencheck
laten doen (www.omgevingsloket.nl).
Bij twijfel kunt u contact opnemen met
de gemeente.
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Restauratie van het
monument

Grootschalig onderhoud kan nodig
zijn aan uw monument. Hiervoor
dient u een omgevingsvergunning
aan te vragen. Het kan bijvoorbeeld
gaan om het vervangen van het dak,
het herstellen van een fundering of
het vervangen van het voegwerk.
Dergelijke werkzaamheden vallen
niet onder onderhoud, maar onder
restauratie. Hierbij kan het verstandig
zijn om een specialist in de arm te ne-
men, die u kan helpen bij het maken
van de juiste keuzes qua materiaal en
uitvoering van de werkzaamheden.

Renovatie van het monument

Daarnaast kan het zijn dat u uw
monument wilt verbouwen en wilt
aanpassen aan de huidige woon-
wensen. Het is een misverstand dat
er niets gewijzigd mag worden aan
een monument of dat alles in ‘oude 
staat’ hersteld moet worden. U kunt 
bijvoorbeeld denken aan verduurza-
men, of aan het uitbreiden van een
monument met een aanbouw of een
dakkapel. Als de cultuurhistorische
en architectuurhistorische waarde(n)
van het pand gerespecteerd worden,
is meer mogelijk dan u misschien
denkt. Een architect met ervaring
op het gebied van monumentenzorg
kan u goed adviseren over de moge-
lijkheden. Wij raden u aan om al in
een vroeg stadium van deze plannen
contact op te nemen met de adviseur
Cultureel Erfgoed van de gemeente,
zodat u een goede inschatting kunt
maken van de kans van slagen van

uw wensen. Eventueel kan een
vooroverleg worden ingepland bij de
adviescommissie.

Staat van het monument

Bij het opstellen van plannen voor
een grootschalige restauratie, is het
verstandig om een bouwtechnisch
onderzoek uit te laten voeren. Dit is
een onderzoek door een specialist
die kijkt naar de technische staat van
het gebouw of object.
Een partij als de Monumentenwacht
kan een eenmalig onderzoek uitvoe-
ren. Ook bieden zij een abonnement
aan om de bouwtechnische staat van
uw monument periodiek te controle-
ren. Meer informatie over de Monu-
mentenwacht kunt u vinden via: www.
monumentenwachtnoordholland.nl.

Interieur

Van zowel een Rijksmonument als
een gemeentelijk monument is het
interieur in principe ook beschermd.
Dat geldt alleen voor de historisch
waardevolle onderdelen. Bij wijziging
of sloop van deze onderdelen, dient
een vergunning aangevraagd te wor-
den. Twijfelt u of een interieuronder-
deel historisch waardevol is? Neemt
u dan contact op met de adviseur
Cultureel Erfgoed van de gemeente.
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Stappenplan voor restauratie of
renovatie

Als u restauratiewerkzaamheden of
een verbouwing wilt uitvoeren aan
uw monument, kunt u onderstaand
stappenplan aanhouden. Voor deze
werkzaamheden is een reguliere
omgevingsvergunning vereist. Deze
vergunningprocedure heeft een door-
looptijd van 8 weken.
Alleen voor Rijksmonumenten is
voor grootschalige plannen (herbe-
stemming, grootschalige renovatie,
reconstructie en gedeeltelijke sloop)
een uitgebreide vergunningprocedure
vereist, met een doorlooptijd van 26
weken.

Stappen

1. Verdiepen in de wensen en een
Plan van Aanpak maken.

2. Dit plan voorleggen bij de adviseur
Cultureel Erfgoed van de gemeente.
Eventueel kan een vooroverleg
worden ingepland met de adviescom-
missie. U kunt hierbij aanschuiven
om een toelichting te geven op de
plannen.

3. Een plan op laten stellen door een
deskundige partij (restauratiearchitect
of restauratie-bouwbedrijf).

4. Het defi nitieve ontwerp bespreken 
met de adviseur Cultureel Erfgoed
van de gemeente en voorleggen aan
de adviescommissie voordat u de
vergunning defi nitief aanvraagt. 

5. Het indienen van een vergunning

via het Omgevingsloket.nl (OLO).
6. Beoordeling van de aanvraag door
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(geïntegreerde commissie voor wel-
stand en erfgoed). Dit gaat automa-
tisch na het indienen van de vergun-
ningsaanvraag.

7. Plan eventueel aanpassen naar
aanleiding van het gegeven advies.

8. Na het verlenen van de vergunning
kunnen de werkzaamheden begin-
nen.
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5. Mogelijkheden voor
subsidie

Voor werkzaamheden ten behoeve
van de instandhouding van een
gemeentelijk monument is een sub-
sidie beschikbaar bij de gemeente
Aalsmeer. Deze subsidie vormt een
fi nanciële compensatie voor onder-
houds- en restauratiewerkzaamhe-
den aan gemeentelijke monumenten.
Denk daarbij aan schilderwerk (in
dezelfde kleur), voegwerkherstel (in
dezelfde voeg en materialisering),
houtrotherstel en vervangen van de
dakbedekking.
Renovatie-werkzaamheden waarbij
het uiterlijk aanzien wijzigt, komen
niet in aanmerking voor de subsidie.

In de ‘Nadere Regels voor Subsidie 
ten behoeve van de instandhouding
van gemeentelijke monumenten’ 
staan de voorwaarden en indienings-
vereisten voor een aanvraag.
De subsidie bedraagt 25% van de
onderhouds- en restauratiewerk-
zaamheden, met een maximum van
€ 10.000,- per jaar voor woonhuizen, 
en € 20.000,- per jaar voor grote mo-
numenten.
Meer informatie over het aanvragen
van een instandhoudingssubsidie
vindt u, samen met het aanvraagfor-
mulier op: www.aalsmeer.nl/monu-
menten.

Voor het indienen van een subsidie-
aanvraag zijn de volgende stukken
vereist:

•   Ingevuld aanvraagformulier
•   Gespecifi ceerde off erte (inclusief 

omschrijving van de werkzaamheden,
materialen en kleuren)
•   Foto’s waaruit blijkt dat de voorzie-
ne werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Het aanvragen van de subsidie dient
gedaan te worden, voordat is gestart
met de werkzaamheden. Wanneer u
een schriftelijk akkoord hebt ontvan-
gen op de subsidieverlening, kunt u
starten met de werkzaamheden.

Daarnaast biedt het Restauratiefonds
(externe partij) leningen voor res-
tauraties van woonhuizen aan tegen
een lage rente. Hier kunt u ook een
aanvraag indienen. Dit gaat geheel
buiten de gemeente om.

Eigenaren van Rijksmonumenten
kunnen een instandhoudingssubsidie
aanvragen bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie
geldt alleen voor Rijksmonumenten
die geen woonhuis zijn.
Voor particuliere eigenaren van Rijks-
monumentale woonhuizen is er sinds
kort een aparte ‘woonhuissubsidie’ 
aan te vragen. Deze subsidie ver-
vangt de fi scale aftrek voor particu-
liere eigenaren van rijksmonumenten.
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Renovatie-werkzaamheden waarbij
het uiterlijk aanzien wijzigt, komen
niet in aanmerking voor de subsidie.

In de ‘Nadere Regels voor Subsidie 
ten behoeve van de instandhouding
van gemeentelijke monumenten’ 
staan de voorwaarden en indienings-
vereisten voor een aanvraag.
De subsidie bedraagt 25% van de
onderhouds- en restauratiewerk-
zaamheden, met een maximum van
€ 10.000,- per jaar voor woonhuizen, 
en € 20.000,- per jaar voor grote mo-
numenten.
Meer informatie over het aanvragen
van een instandhoudingssubsidie
vindt u, samen met het aanvraagfor-
mulier op: www.aalsmeer.nl/monu-
menten.

Voor het indienen van een subsidie-
aanvraag zijn de volgende stukken
vereist:

•   Ingevuld aanvraagformulier
•   Gespecifi ceerde off erte (inclusief Oosteinderweg 392, Oud Katholieke

Kerk. Gemeentelijk monument



6. Adviescommissies

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
is een geïntegreerd adviescommis-
sie voor welstand en erfgoed, die de
gemeente inhuurt bij een regionale
erfgoed-organisatie. Zij adviseert het
college op omgevingsvergunningen
voor monumenten en gebouwen
binnen een beschermd dorpsge-
zicht. De commissie bestaat uit een
architect, een restauratie-architect
en een architectuurhistoricus. De
commissie komt elke twee weken
op de maandagmiddag bijeen. De

vergaderingen zijn openbaar, en alle
adviezen worden gepubliceerd op de
website van de gemeente Aalsmeer.
Wanneer uw plan wordt besproken,
kunt u desgewenst aanschuiven om
een toelichting te geven op de plan-
nen en het advies persoonlijk aan te
horen. Ook kunt u een vooroverleg
aanvragen in een vroeg stadium van
de planvorming voor uw monument,
om een goede inschatting te maken
op de kans van slagen.

Lokale Erfgoedcommissie

Daarnaast heeft de gemeente Aals-
meer een Lokale Erfgoedcommissie,
die bestaat uit drie inwoners van de
gemeente met een diepgewortelde
kennis van de lokale historie en des-
kundigheid op gebied van het lokale
erfgoed. Zij komen vier maal per jaar
bijeen en adviseren de gemeente
over cultuurhistorie, erfgoed, monu-
menten en archeologie.

Trotse eigenaar van een monument

Trotse eigenaren van een monumen-
taal gebouw kunnen dit aan de bui-
tenwereld laten zien, met een monu-
mentenschildje op de gevel. U kunt
dit monumentenschildje aanvragen bij
de gemeente. Stuur een e-mail naar
info@aalsmeer.nl.

Stommeerweg 4,
Gemeentelijk monument

Stommeerweg 4.
Gemeentelijk monument



7. Informatie en contact

Bezoekadres
Gemeente Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

Contact
info@aalsmeer.nl t.a.v. de adviseur Cultureel Erfgoed
Tel: (0297) 38 75 75 (algemeen nummer).

Informatie
Handige website Gemeente Aalsmeer:
www.aalsmeer.nl/monumenten.
Algemene informatie voor monumenteigenaren:
www.monumenten.nl.
Hulp bij een fi nanciering: www.restauratiefonds.nl.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl.
Monumentwacht voor bouwkundig onderzoek:
www.monumentenwacht.nl.
Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
Vereniging voor Architecten Werkzaam in de Restauratie:
www.vawr.nl.
Restauratieaannemers: www.vakgroeprestauratie.nl/ledenlijst.
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg:
www.stichtingerm.nl.
Subsidiering instandhouding van gemeentelijke monumenten:
www.aalsmeer.nl/monumenten.
Verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: www.aalsmeer.nl/monumenten.

Uitgave
Gemeente Aalsmeer, januari 2021.

Kudelstaartseweg 16, Watertoren. Rijksmonument




