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Inleiding

Voor de vijfde keer presenteert de Erfgoedcommissie van de gemeente Hof van Twente een jaarverslag.

Het jaarverslag geeft inzicht aan beleidsbeslissers en belanghebbenden i.c. de monumenteneigenaren in de

aard en werkzaamheden van de commissie.  

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd

over onderwerpen die betrekking hebben op monumentenzorg, waaronder aanvragen om

omgevingsvergunning en aspecten van het erfgoedbeleid.

De gemeente Hof van Twente telt een relatief groot aantal monumenten. Na Zwolle, Deventer en Kampen

kent deze gemeente het grootste aantal monumenten in de provincie Overijssel. Naast de ruim

389 rijksmonumenten zijn er 110 gemeentelijke monumenten. Ook

dorpsgezichten (de watermolen Den Haller en het lintvormige buurtschap Stokkum) en vanaf 2012 zijn de

kernen van Delden en Diepenheim aangewezen tot gemeentelijke beschermde stadsgezichten.

 

Met deze beschermde dorps- en stadsgezichten wordt de samenhang en historische stedelijke structuur

vastgelegd. In totaal zijn er in de gemeente Hof van Twente bijna vijfhonderd bouwkundige monumenten,

drieëntwintig archeologische monumenten, vier beschermde stadsgezichten. Van de acht historische

buitenplaatsen is het merendeel als complex beschermd.

Naast een toelichting op de uitgevoerde adviestaken van de Erfgoedcommissie in het jaar 2017, verschaft

dit jaarverslag ook inzicht in de wijze waarop de Erfgoedcommissie het afgelopen jaar bezig is geweest

met de realisering van haar meerjarenprogramma uit de Erfgoednota. Bijzonder is dat de commissie haar

beleidsmatige doelen in maart 2012 voor 6 jaar heeft vastgelegd in de Erfgoednota. In het najaar van 2018

presenteert de Erfgoedcommissie de nieuwe beleidsnotitie voor de periode 2018-2022.

 

Namens de Erfgoedcommissie Hof van Twente,

Noo
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1. Werkwijze van de Erfgoedcommissie

In 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders de huidige zes leden voor de Erfgoedcommissie

benoemd. De Erfgoedcommissie vergadert maandelijks in ‘kleine’ samenstelling: de technische

commissie. De voltallige Erfgoedcommissie, de beleidsmatige commissie, komt circa zes keer per jaar

samen aansluitend aan de vergadering van de technische commissie.

1.1 Samenstelling

De commissie bestaat uit zes leden. Vier van de leden, inclusief de voorzitter, vormen de technische

commissie. Deze technische commissie adviseert bij aanvragen voor een omgevingsvergunning.

De andere twee leden schuiven aan wanneer de beleidsmatige commissie vergadert. In de voltallige

Erfgoedcommissie hebben de volgende leden zitting:

voorzitter

lid technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie

lid technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie

lid technische en beleidsmatige Erfgoedcommis

lid beleidsmatige Erfgoedcommissie

lid beleidsmatige Erfgoedcommissie  

 aangewezen als secretaris van de Erfgoedcommissie. Hij iswerkzaam bij de gemeente

Hof van Twente op de afdeling Leefomgeving, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

   

 

Het secretariaat van de Erfgoedcommissie is als volgt te bereiken:

Gemeente Hof van Twente

Postbus 54, 7470 AB GOOR

Telefoon: 0547-858585

E-mailadres:Bnofvantwente.nl

en

Achter v.ln. (voorzitter) en
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1.2 Taken van de Erfgoedcommissie

De hoofdtaak van de Erfgoedcommissie bestaat uit het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het

college van B en W. Maar het takenpakket van de commissie is veel breder dan alleen het geven van

advies aan het college.

De voornaamste taak van de technische commissie bestaat uit het adviseren bij aanvragen om een

omgevingsvergunning voor wijzigingen aan gemeentelijke en rijksmonumenten, alsmede beschermde

stads- en dorpsgezichten. Dat is circa 70% van het totale werk van de Erfgoedcommissie.

 

Praktisch gaat één en ander als volgt in zijn werk:

- _ De (bouw)plannen/schetsplannen worden door de secretaris gemeld en beoordeeld op de

mogelijkheid van bespreking in de commissie:

- _ De aanvrager krijgt vervolgens de mogelijkheid het plan toe te lichten aan de technische

commissie. Vaak bezoekt de commissie een locatie ter plaatse om zich een beter beeld te kunnen

vormen;

- _ Een eerste formele bespreking in de commissie betreft meestal een vooraanvraag.

De aanvrager ontvangt vervolgens een preadvies van de commissie, zodat eventueel de plannen

nog kunnen worden aangepast voor de definitieve aanvraag om een omgevingsvergunnin;

- _ De (bouw)plannen worden door de secretaris ingenomen en gecontroleerd op volledigheid;

- _ Van de plannen die in de technische commissie worden behandeld, volgt per behandeld bouwplan

een advies in de vorm van een lijst met conclusies en aanbevelingen voor de aanvrager.

Bij de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning zal dit advies worden meegezonden

naar het college van B en W. Het college beslist vervolgens over het wel of niet verstrekken van

de vergunning.

 

  

De voornaamste taak van de beleidsmatige commissie bestaat uit het adviseren van het college van

B en W over het monumentenbeleid in het algemeen. Te denken valt aan:

- _ Inventarisatie van en voorstellen voor aanwijzing van gemeentelijke monumenten;

- _ Bevorderen van de bewustwording en waardering voor erfgoed;

- _ Adviseren op herbestemmen van erfgoed;

- _ Adviseren van de gemeente over ruimtelijke plannen met duidelijk cultuurhistorische waarden;

- _ Subsidiebeleid voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten;

- _ Concretiseren van en uitvoering geven aan ambities uit de vastgestelde Erfgoednota.

Ook is de Erfgoedcommissie bevoegd het college ongevraagd beleidsmatige voorstellen te doen, indien zij

dit in het belang vinden voor het uitvoeren van haar taak. Dat kan bijvoorbeeld door het zelf schrijven en

aanbieden van een notitie.

 

1.3 Bijeenkomsten

In 2017 is de technische commissie elf keer bijeengekomen om te adviseren over ingediende

(bouw)plannen of voornemens tot wijzingen aan een monument. Deze vergaderingen vonden plaats op:

19 januari, 16 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei, 13 juli, 24 augustus, 14 september, 12 oktober,

23 november en op 14 december.

Indien een bouwplan van een gemeentelijk of van rijkswege beschermd object of bouwwerk op de agenda

staat, wordt dit toegelicht door ofwel de eigenaren, ofwel de architect/tekenaar. Alle in de technische

commissie besproken plannen zijn vermeld in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag.

 
Aansluitend aan de vergaderingen van de technische commissie kwam de beleidsmatige commi

keer bijeen op 16 februari, 20 april, 13 juli, 14 september, 23 november en 14 december.
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1.4 Wettelijk kader

De Erfgoedcommissie toetst de aanvragen om omgevingsvergunning aan het wettelijk kader van de

Erfgoedwet/Monumentenwet als het een rijksmonument betreft en aan de gemeentelijke

Erfgoedverordening als het een gemeentelijk monument betreft.

Bij (gedeeltelijke) afbraak, reconstructie of herbestemming van een rijksmonument moet ook de

Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een advies uitbrengen. En betreft het een monument in het

buitengebied, dan dient ook provincie Overijssel om een advies te worden gevraagd

Naast de gemeentelijke Erfgoedverordening, waarin de regels voor bescherming van het erfgoed worden

voorgeschreven, heeft de gemeente een Verordening op de Erfgoedcommissie. Deze verordening

omschrijft de samenstelling, de werkwijze en de taken van de Erfgoedcommissie.
 

 
De regelgeving rond de samenstelling en werkwijze van de Erfgoedcommissie schrijft voor dat alle leden

een uitgebreide kennis van hun vakgebied moeten hebben (bijvoorbeeld op het gebied van gebouwen,

landschap, historie, algemeen beleid of pr). Daarnaast moeten de leden onafhankelijk zijn. Zo kunnen

raadsleden, wethouders en gemeenteambtenaren geen lid zijn van de commissie. Leden worden benoemd

voor een periode tot vier jaren, met de mogelijkheid om tweemaal tot herbenoeming over te gaan.

Er is een subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in de Hof van Twente. In deze verordening

zijn regels opgenomen omtrent het aanvragen en uitkeren van subsidiegelden op restauratie en/of

onderhoudswerkzaamheden voor instandhouding van het monument.
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2. Reguliere adviestaken 2017

Inleidend

Dit hoofdstuk geeft een concreet overzicht van de werkzaamheden van de technische commissie.

De genoemde adressen hebben zowel betrekking op rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten.

In verreweg de meeste gevallen beperkt het zich niet tot één contactmoment. Vaak komt de verbouwing

van een monument meerdere keren terug in de commissie.

In incidentele gevallen adviseert de commissie op verzoek van de gemeente over wel/niet behoud van

karakteristieke panden zonder monumentale status. De commissie kan ook op eigen initiatief aandacht

vragen voor het behoud van panden, dan wel zoeken naar een functie met behoud van een aantal

karakteristieke elementen. Dat is bijvoorbeeld het geval met een aantal fabrieksgebouwen op het

TSB-terrein in Goor.

2.1 Aanvragen om omgevingsvergunningen voor (bouw)plannen

Petzoldweg 11 in Ambt Delden.

Sluisstraat 51 in Ambt Delden (groot onderhoud).

Twickelerlaan 1 a in Ambt Delden.

Twickelerlaan 2 in Delden.

Brinkweg 3 in Delden.

Hengelosestraat 2 en 4 in Delden.

Langestraat 41, 43 en 45 in Delden (uitbreiding).

Langestraat 58 in Delden.

. Langestraat 79 in Delden.

10. Langestraat 167 in Delden.

11. Markt 2 in Delden.

12. Marktstraat 6 in Delden.

13. Noordwal 13 in Delden.

14. Stationsweg 8 in Delden.

15. Watertorenstraat 2 en 4 in Delden.

16. Grotestraat 17 in Diepenheim.

17. Markeloseweg 2 in Goor.

18. Kemperweg 6 in Markelo.

19. Seinenweg 2 in Markelo.

Senosnebnr
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2.2 Vooroverleg over voorgenomen (bouw)plannen

Welbergsweg 6 in Ambt Delden.

O.L. Vrouwestraat 1 in Bentelo.

Kerkplein 3 in Delden.

Langestraat 9 in Delden.

Langestraat 30 in Delden.

Langestraat 35 a in Delden.

Langestraat 41, 43 en 45 in Delden (poort).

Marktstraat 20 in Delden.

. Ranninkstraat 50, 52 en 54 in Delden.

10. Vossenbrink 2 in Delden.

11. Zuidwal 2 in Delden.

12. Kleidijk 5 in Diepenheim.

13. Nijenhuizerlaan 19 in Diepenheim.

14. Hengevelderstraat 1 in Goor.

15. Herman Heijermansstraat 36 in Goor.

16. Kerkstraat 13 in Goor.

17. Gorsveldweg 13 in Hengevelde.

18. Kolhoopsdijk 10 in Markelo.

19. Petersweg 11 in Markelo.

20. Plasdijk 12 in Markelo.

21. Potdijk 7 in Markelo.

22. Stationsweg 24 in Markelo.

23. Terrein voormalige kaasfabriek in Markelo.

sennnsbnr

2.3 Bezoeken op locatie door de technische commissie of afvaardiging daarvan

Platenkampsweg 7 in Ambt Delden.

Sluisstraat 51 in Ambt Delden (kapaanvraag bomen).

Twickelerlaan 1 a in Ambt Delden.

Welbergsweg 6 in Ambt Delden.

Brinkweg 3 in Delden.

Hengelosestraat 2 en 4 in Delden.

Langestraat 9 in Delden.

Langestraat 58 in Delden.

. Langestraat 79 in Delden.

10. Markt 2 in Delden.

11. Kerkplein 3 in Delden.

12. Ranninkstraat 50, 52 en 54 in Delden.

13. Stationsweg 8 in Delden.

14. Zuidwal 2 in Delden.

15. Kleidijk 5 in Diepenheim.

16. Herman Heijermansstraat 36 in Goor.

17. Sterbuurt (centrum) in Goor.

18. TSB-terrein in Goor.

19. Wijk Tuindorp in Goor.

20. Herikerweg 10 in Markelo.

21. Kolhoopsdijk 10 in Markelo.

22. Plasdijk 4 b en 4 c in Markelo.

23. Seinenweg 2 in Markelo.

osnnnebnr
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2.4 Subsidieaanvragen

Molenstraat 55 en 57 in Delden.

Noordwal 40 in Delden.

Stationsweg 8 in Delden.

Kerkstraat 13 in Goor.

Schoolstraat 77 in Goor.

Goorsestraat 16 in Markelo.

Herikerweg 10 in Markelo.

Kemperweg 6 in Markelo.

Roosdomsweg 34 in Markelo.

Ü Stobbendijk 2 in Markelo.
sennansbnr

   
Verbouwing villa “De Specht” n uitvoering op het adres Stationsweg 8 in Delden.
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3. Overige activiteiten van de Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie streeft naar het behoud van en het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het

cultuurhistorisch erfgoed. Niet alleen voor de inwoners van de Hof van Twente, maar zeker ook voor de

toeristen en recreanten. Dit doet de Erfgoedcommissie niet alleen door te adviseren bij bouwplannen, maar

ook door haar actieve betrokkenheid bij de Open Monumentendag, door in te springen op actualiteiten op

erfgoedgebied (zoals het plaatsen van zonnepanelen bij of op monumenten), door kritisch naar het huidige

monumentenbestand te kijken, door n gesprek te gaan met geïnteresseerden en eigenaren van

monumenten en contact te zoeken met raadsleden.

 

3.1 Inschakeling Erfgoedcommissie door de gemeente

Inleidend

De Erfgoedcommissie heeft een duidelijke taak en functie binnen de gemeente. Gemeld is al dat 70% van

de tijd besteed wordt aan het afhandelen van bouwaanvragen van monumenten. Daarnaast verricht de

commissie een aantal diensten op verzoek van de gemeente. Hieronder een (willekeurige) opsomming van

een aantal activiteiten:

- Traject rond de voorgenomen sloop van de Elementis schoorsteen in Delden.

- _ Aanwezig bij de Restauratiefair van de RIBO op ‘Erve Woldhuis’.

- _ De mogelijke transformatie van het TSB-terrein in Goor naar een woningbouwlocatie.

- Vooroverleg over aan erfgoed gerelateerde ontwikkelingen in de gemeente met diverse

ambtenaren.

- 17 mei: Bezoek aan het Indiëterrein in Almelo met wethouder Meulenkamp en met circa

25 ambtenaren.

- 14 oktober: Presentaties voorzitter Erfgoedcommissie op het Woonevent over de

cultuurhistorische kwaliteiten TSB-terrein in Goor.

- _ 16 november: Gesprek over woningbouwplannen op het TSB-terrein in Goor met de betrokken

ambtenaren.

- _ Bepalen cultuurhistorische waarde van de wijk Tuindorp en de Sterbuurt in Goor.

Samen met wethouder Meulenkamp en de behandelend ambtenaar een wandeling gemaakt door

het Tuindorp en de Sterbuurt in Goor op zoek naar de karakteristieke kwaliteiten.

3.2 Communicatie en transparantie in het werk van de Erfgoedcommissie vergroten

Inleidend

In contacten met monumenteneigenaren doet de Erfgoedcommissie er alles aan om vooral laagdrempelig

te zijn. Vandaar het aanbod van de technische commissie om in een vroege fase al op locatie te komen

kijken, wanneer een eigenaar van een monument bouwplannen heeft. Dat geeft de commissie meer inzicht

en voor de eigenaren is het een mooie manier om allerlei conerete vragen te stellen en deskundig advies te

krijgen. Soms gaat de commissie zelfs op verzoek met aanstaande/potentiële monumenteneigenaren in

gesprek op hun mogelijk aan te kopen locatie (bijvoorbeeld Marktstraat 20 in Delden en Stationsweg 8

in Delden). De beleidsmatige commissie richt zich op de realisatie van de gestelde doelen uit de

Erfgoednota, geeft op verzoek van B en W en de gemeenteraad een antwoord op gestelde vragen en

adviseert in brede zin over het monumentenbeleid.
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Overleg met Rijkswaterstaat als eigenaar van de sluis bij Wiene met de RCE en een

afvaardiging van de monumentencommissie uit Hengelo

- _ 10 april en 10 mei: Overleg met de RCE met Waterschap in Hengelo in gezelschap van een

afvaardiging van de Monumentencommissie uit Hengelo. Een gesprek over de finale ingrepen aan

beide sluiscomplexen en de reikwijdte van de door te voeren veranderingen en de gevolgen voor

de directe omgeving.

- 18 juli: Een overleg in Goor, waarbij alle veranderingen bij de sluis in Delden doorgenomen

worden met een toetsing waarvoor wel of niet een procedure moet worden opgezet

- _ 10 november: Een bezoek op locatie om te bepalen welke bomengroepen/rijen wel/niet gekapt

mogen worden.

Benaderen historische verenigingen over onderhoud funerair erfgoed

In november/december is een aantal verenigingen benaderd met de vraag te inventariseren of er nog

geselecteerde graven zijn, die enig onderhoud behoeven. Die vraag is in december uitgezet, omdat bleek

dat weinig gebruik gemaakt is van deze mogelijkheid. De commissie verwacht dat in 2018 een beroep

gedaan zal worden op dit bescheiden potje.

Het stimuleren van eigenaren gebruik te maken van de subsidie voor gemeentelijke

monumenten

Het overzicht van ingediende en nog n te dienen aanvragen voor subsidie is een vast agendapunt n de

vergaderingen van de beleidsmatige commissie. Vanaf augustus heeft de commissie

monumenteneigenaren er bewust toe aangezet tijdig gebruik te maken van deze mogelijkheid.

De technische commissie wijst eigenaren op deze subsidie van maximaal 5000 Euro om juist in de

ruimtelijk kwaliteit extra verbeteringen door te voeren. Dit jaar is het budget volledig besteed.

Het onderbrengen van een tredmolen van een voormalig karnhuisje bij een bestaande

boerde:

—1.dvan de Erfgoedcommissie, heeft in 2017 de vraag voorgelegd gekregen of er een

goede bestemming te vinden is voor een nog gaaf karnhuisje. Karnen is een proces met een draaiende

beweging, waarbij boterdelen uit melk worden afgezonderd. Dergelijke gebouwtjes stonden vroeger vaak

tegen een boerderij “aangeplakt” en zijn nu uiterst zeldzaam. Het karnhuis is feitelijk de behuizing van een

tredmolen, met een diameter van ca. 2,5 tot 3 meter en een breedte van ca. 50 cm. Het gebouwtje is

rondom bekleed met hout en aan de bovenzijde bedekt met holle dakpannen, afgezet met windveer en

dekplank. In het treerad (tredmolen) liep de “karnhond” die de molen al lopend aandreef. Het wiel was

van hout en voorzien van een vierkant kruis waar een cirkelvormige buitenwand omheen zat.

Zodra de hond in het treerad stond begon het rad door zijn gewicht al te draaien. Hierdoor moest de hond

wel gaan lopen en bleef het rad in beweging. De karn (= een soort kuip) zelf bevond zich binnen in de

melkkamer of in de kelder van de boerderij. De draaigeweging van het rad werd door de muur van de

boerderij heen via een as overgebracht. Deze as stond in verbinding met de pols van de boterkam.

Het is gelukt de tredmolen op een locatie te plaatsen die door velen wordt bezocht. Op deze manier

bewaard blijft zo’n oud en nuttig gebruiksvoorwerp bewaard voor de toekomst.
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Tredmolen zonder behuizing.
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3.3 Open Monumentendagen 2017

nkGiro

Loterij

 

Inleidend

De organisatie van de Open Monumentendagen kent in de gemeente Hof

van Twente een centrale opzet. Er is één gemeentelijk organisatiecomité,

bestaande uit een afvaardiging van de gemeente, de Erfgoedcommissie,

VVV Hof van Twente en een negental vrijwilligers uit diverse kernen.

Het Comité Open Monumentendagen Hof van Twente

Het comité ontwikkelt het programma voor de Open Monumentendagen

inclusief het scholenproject, regelt de inzet van vrijwilligers en individuele leden van de

Erfgoedcommissie, informeert de pers en onderhoudt contact met de deelnemende monumenten,

basisscholen en de landelijke stichting. Het comité beslist in overleg met de monumenteneigenaren en/of

beheerders, welke monumenten worden opengesteld en welke activiteiten in en rond de monumenten

worden georganiseerd. Het comité kan rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente en vanuit de

landelijke stichting die zorgt voor publicitei j

volgende personen: ivoorzitter en afgevaardigde van de Erfgoedcommissie),

(VVV Hof van

   

  

  

Twente),

| (gemeente Hof van Twente). Het comité Open

Monumentendagen Hof van Twente kent een lange traditie op het gebied van educatieve programma’s

voor basisscholen in combinatie met de Open Monumentendagen.

Opzet OMD 2017

Het thema voor Open Monumentendagen 2017 was: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Rondom dit landelijke

thema heeft het comité de gemeentelijke invulling vormgegeven en is er in geslaagd een aantrekkelijk

programma voor zowel het openingsweekend als het scholenproject te

organiseren. Tijdens het tweede weekend van september waren er maar

liefst vijftien monumenten in onze gemeente opengesteld voor publiek.

Op zaterdag 9 september werd bij Huis Nijenhuis in Diepenheim door

gemeentesecretaris Dennis Lacroix het offieiële startsein gegeven voor de

Open Monumentendagen 2017 in de gemeente Hof van Twente.

Hij nam hierbij tevens het eerste exemplaar van de

nieuwe Boerenerven fietsroute in ontvangst die speciaal E

voor dit evenement door het comité ontwikkeld en uitgegeven is. Zoals dat bijna al

twaditie is, was het theatergezelschap ‘Ons Genoegen’ weer van de partij om de opening

op te luisteren. De publieke belangstelling tijdens het Open Monumentenweekend was

uitstekend te noemen. Ruim 2000 geregistreerde bezoekers vonden hun weg naar de

diverse opengestelde monumenten en de bijbehorende activiteiten n de diverse kernen.

De best bezochte locatie was de Watertoren in Delden die maar liefst 1230 (!) bezoekers

mocht ontvangen. Tevens hebben circa 250 scholieren (groepen 7) van diverse

basisscholen in de Hofin de weken na het weekend van Open Monumentendagen deelgenomen aan het

OMD-scholenproject. Na ontvangst in het Ottenhuis in -

Diepenheim en een kort welkomstwoord werden er een

aantal filmpjes over Boerenerven en de dorpsomroeper

Klepperderk op het scherm getoond. Aansluitend

kregen de leerlingen een korte educatieve rondleiding

door Diepenheim waarbij 0.a. de Tuinen van

Diepenheim, het Rosarium en Huis te Diepenheim

werden bezocht. Met de opgedane informatie kon een vragenlijst over het thema ‘boeren, burgers en

buitenlui’ ingevuld worden.
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De prijswinnaars, ouders en leraren zijn op woensdagmiddag 18 oktober uitgenodigd in de raadzaal van

het gemeentehuis. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werden de prijzen behorend bij het

scholenproject uitgereikt door Klepperderk, wethouder Harry Scholten en het gemeentelijk comité.

 

3

 
Hiermee is ook in 2017 de aandacht voor monumenten en hun betekenis in onze gemeente doorgegeven

aan 0.a. vele scholieren van de diverse basisscholen in onze gemeente. Het Comité en de

Erfgoedcommissie kijken terug op een geslaagde editie van de Open Monumentendagen in onze

gemeente. Het thema in 2018 is: “In Europa’.
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4. Statistiek: De werkzaamheden van de commissie in cijfers

4.1 Vergaderingen en behandeling van (bouw)plannen

Via het secretariaat van de Erfgoedcommissie zijn in 2017 in totaal 42 (formele) adviezen afgehandeld.

Dit aantal is inclusief 19 aanvragen om omgevingsvergunning. Daarnaast zijn er 23 locatiebezoeken

geweest in 2017. De meeste (bouw)plannen worden meerdere keren besproken in de vergadering van

commissie. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de commissie gevraagd om advies.

De aantallen op een rijtje:

- Vergaderingen technische commissie: 11.

- Vergaderingen beleidsmatige commissie: 6.

- _ Aanvragen om omgevingsvergunning: 19.

- Vooroverleg: 23.

- Locatiebezoeken: 23.

 

 

4.2 Gemeentelijke onderhoudssubsidie

Voor het uitvoeringsjaar 2017 zijn er 10 aanvragen om een onderhoudssubsidie voor gemeentelijke

monumenten toegekend. Onderstaande tabel toont de onderhoudssubsidie van de afgelopen jaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het uitgekeerde subsidiebedrag is ook het door de eigenaren/beheerders zelf geïnvesteerde bedrag in

de tabel opgenomen.

Jaar Subsidiebedrag Uitgekeerd bedrag Totale investering

2013 € 35.000 €32.163 €173.730

2014 € 35.000 €30.256 € 146.755

2015 €35.000 €28.453 €159.844

2016 € 35.000 €20.026 €79.358

2017 € 35.000 €39.067° € 244.330     

7 overschrijding budget is compensatie voor 2016
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