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Art. 40 vragen GroenLinks: monumenten en villa’s met karakteristieke architectuur 

  

                                                                                                                                                                          

         

          5 december 2018 

VRAGEN 

 

1. Monumentenlijst: na-oorlogse architectuur 

 

Het College heeft besloten onderzoek te doen naar naoorlogse architectuur, ten behoeve van 

eventuele aanvulling van de gemeentelijke monumentenlijst. Dit ten behoeve van bescherming (en 

waardering) van deze objecten. Zie startnotitie 2015037284, stand-van-zaken memo 2017014599 en 

het overdrachtsdocument 2018005213.  

  

VRAAG 1  Is de groslijst van ca. 550 objecten inmiddels al ingedikt en wanneer kan de raad een 

voorstel verwachten voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst met na-oorlogse 

objecten? 

 

2. Aanspreekpunt voor landgoederen  

 

Bij vaststelling van de Landgoederennota 2016 (waarin § 3.6 het gemeentelijk Aanspreekpunt 

landgoederen is opgenomen), is opgemerkt dat alvast (in 2015) is gestart met de Aanspreekpunt-

(loket)functie.     

VRAAG 2.a I  hoe erre ordt er ge ruik ge aakt a  het Mo u e te loket .  
VRAAG 2.b Zijn er ook resultaten van de beoogde meer integrale werkwijze te melden?  

 

3. Karakteristieke illa s 

 

De raad heeft in 2017 de Nota Villawijken goedgekeurd en daarbij expliciet het volgende besloten 

(m.b.t. § 4.7 van deze nota): Beeldbepale de illa s die gee  o u e t zij , krijge  i  het 
beste i gspla  de aa duidi g karakteristiek . Met deze aa duidi g orde  de e se ble aarde 
(situering en bouwmassa) en/of de architectonische waarde (zichtbare gevels en kappen) beschermd. 

De nieuwe karakteristiekregeling vervangt de huidige karakteristiekregeling uit bestemmingsplan 

Bloemendaal 2012.   

We hebben bij de begrotingsvoorbereiding gehoord dat dit wordt opgepakt in het kader van de 

Omgevingswet-invoering. In het geactualiseerde Plan van Aanpak Omgevingswet (2018016401) staat 

hier e hter iets o er. De erkzaa hede  o  de juiste illa s te sele tere  e  te oorzie  a  de 
passende aanduiding lijkt ons een flinke klus; maar ook een belangrijke klus: 1e om z.s.m. de 

beschermende werking t.a.v. slopen en herbouw van de aanduiding te laten werken en 2e om zo 

efficiënt mogelijk de aanduiding te vertalen naar toepasbare regels en deze in te brengen in DSO. 

VRAAG 3.a Wat is de stand van zaken met het uitvoeren van dit besluit? Welke planning is er? 
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4.  Open monumentendagen 

 

Wij hebben vernomen dat de gemeente de steun aan Ons Bloemendaal voor het organiseren van de 

Open Monumentendagen heeft beperkt, zowel in financiële zin als in het ondersteunen met 

communicatie.  

 

VRAAG 4.a: Is er wat gewijzigd in de gemeentelijke steun aan de Open Monumentendagen? Zo ja 

wat? 

VRAAG 4.b: Hoe zal de gemeente de Open Monumentendagen 2019 ondersteunen? 

 

 

 


