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Geachte leden en geïnteresseerden, 
 
In deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de oprichting van de vereniging. Daarnaast geven we
een update over de recente ontwikkelingen in de beleidsvorming met betrekking tot Cultureel Erfgoed
binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en lichten we ons pro forma bezwaar bij de Raad van State
toe. Tot slot delen we een paar praktische tips!

Status oprichting vereniging 
Met medewerking van gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben inmiddels alle eigenaren/gebruikers van
monumenten en beeldbepalende (CHW-)panden een brief ontvangen namens de Monumentenvereniging.
Deze brief is goed ontvangen, want inmiddels heeft de vereniging 59 aanmeldingen voor lidmaatschap
ontvangen. Daar zijn wij ontzettend blij mee! 
 
Formele oprichting vereniging 
Op dit moment wordt door Westerhuis Notarissen de laatste hand gelegd aan de statuten voor de
vereniging. We verwachten dat de statuten volgende week gereed zijn. Dat betekent dat we daarna de
vereniging formeel kunnen oprichten door middel van een ledenvergadering. 
 
De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 17 april 2018 bij Paardenburgh, Dammekant 2 te
Bodegraven. We starten om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur) en u kunt parkeren bij de locatie.
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 
Leden ontvangen de uitnodiging, agenda en vergaderstukken uiterlijk op vrijdag 13 april aanstaande. 
 
Bestuursleden gezocht 
Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit drie personen: Jos de Lange (voorzitter), Adriana
Kool en Petra Schildmeijer. Er zijn nog twee bestuursfuncties vacant. Voor één van de twee functies
zoeken we specifiek iemand die de rol van penningmeester kan vervullen. Hebt u interesse voor een
bestuursfunctie? Meldt u aan via onderstaande button, of neem contact op met Jos de Lange via
telefoonnummer 06-51191613 of e-mail: bestuur@monumentenvereniging.nl 
 

Jos de lange <dutchfarm@gmail.com>
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Update ontwikkeling beleid Cultureel Erfgoed 
Op 24 januari jl. stelde de gemeenteraad Beleidsnota Cultuurhistorie vast. Onderdeel van deze
beleidsnota is de lijst met beeldbepalende panden en hun waardering. Via deze link vindt u het volledige
raadsbesluit. 
 
Bij dit besluit heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de financiële compensatie voor eigenaren van
monumenten en beeldbepalende panden bij de vaststelling van het paraplubestemmingsplan aan de orde
zal komen. Dit paraplubestemmingsplan zal in juni 2018 worden vastgesteld en wordt de komende
maanden voorbereid. 
 
Oriënterend gesprek over paraplubestemmingsplan  
Op 21 maart jl. sprak het bestuur van de vereniging met Jeffrey van Kronenburg (medewerker gemeente
Bodegraven-Reeuwijk) over de ontwikkelingen met betrekking tot het paraplubestemmingsplan. Tijdens dit
oriënterende gesprek zijn ideeën uitgewisseld over mogelijkheden voor (financiële) compensatie voor
eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden. We delen graag de belangrijkste punten uit dit
gesprek:

De gemeente is voornemens om de categorie ‘laag’ voor CHW-panden te laten vervallen. Dit
houdt in dat de gemeente deze panden van de lijst met beeldbepalende panden zal schrappen;
De gemeente staat open voor uitbreiding van mogelijkheden voor een tweede wooneenheid bij
monumenten en beeldbepalende panden, om bij te dragen aan de instandhouding van deze
panden. De kijkrichting is als volgt:

De tweede wooneenheid bij grote panden (meer dan 1000m³ inhoud) wordt toegestaan
buiten het monument of CHW-pand. Dat wil zeggen dat er mogelijkheden komen om de
tweede wooneenheid in een ander cultuurhistorisch gebouw te plaatsen, bijvoorbeeld in
een cultuurhistorische (wagen)schuur. Een derde wooneenheid blijft mogelijk voor
boerderijcomplexen met een zomerhuis.
Een tweede wooneenheid wordt ook mogelijk bij monumenten of CHW-panden die een
inhoud hebben van minder dan 1000m³, bijvoorbeeld een loods of pakhuis. Hierbij moet
dan wel voldaan worden aan aanvullende voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld
voldoende parkeerruimte aanwezig zijn.

De gemeente staat open voor uitbreiding van kleinschalige bedrijfsactiviteiten bij objecten met een
woonbestemming en veel opstallen, om zo bij te dragen aan behoud van de beeldbepalende
panden. De huidige oppervlakte van maximaal 80m² voor bedrijfsactiviteiten zal hiervoor
uitgebreid worden.
Diverse mogelijkheden voor financiële compensatie zijn verkend:

Een uitgangspunt van de gemeente is een getrapte financiële compensatie, op basis van
de waardering van de panden (redelijk, laag, hoog en monument), waarbij geldt: hoe hoger
de waardering, hoe hoger de compensatie. Dit is in lijn met de regels en verplichtingen die
horen bij de waardering;
De suggestie om eigenaren van beeldbepalende panden geheel of gedeeltelijk vrij te
stellen van WOZ verdient niet de voorkeur van de gemeente. Gedeeltelijke vrijstelling is
wettelijk niet toegestaan. Een suggestie die onderzocht kan worden is het onder
voorwaarden terug ontvangen van de belastinggelden voor onderhoud;
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Vanuit de Monumentenvereniging is aangegeven dat de uitdaging in het kader van de
energietransitie voor monumenten en beeldbepalende panden extra groot is. Veel panden
zijn niet of nauwelijks geïsoleerd. Bovendien zijn niet alle vormen van isolatie mogelijk
wanneer het pand niet van uiterlijk mag veranderen. Om uiteindelijk te ontwikkelen naar
gasloos wonen zijn grote investeringen nodig (isolatie, alternatieven voor CV-ketel). De
vereniging zet zich in voor financiële compensatie in het kader van bijdragen aan
verduurzaming. De energietransitie valt buiten de parapluherziening.
Waar aan gedacht kan worden is een subsidie voor bepaalde thema’s, bijvoorbeeld
separate ‘potjes’ voor: funderingsherstel, glas-in-lood, verduurzaming.
Een mogelijkheid om eigenaren te ondersteunen bij grote uitgaven (fundering, vervangen
rieten kap) zou kunnen in de vorm van een lening op basis van zeer gunstige
rentetarieven, waarbij de gemeente garant kan staan. Deze vorm van financiering bestaat
al voor Rijksmonumenten.
Tot slot geeft de Monumentenvereniging aan dat het voor eigenaren vaak lastig te vinden
is wat mogelijkheden zijn voor gemeentelijke subsidies. De vereniging maakt zich hard
voor transparante communicatie (bijvoorbeeld op de website van de gemeente) en een
overzichtelijke en eenvoudige aanvraagprocedure voor subsidies.

De gemeente zoekt naar een voorstel voor financiële compensatie die stand houdt over langere periode
en vraagt de leden van de monumentenvereniging om mee te denken over de mogelijkheden. Tijdens de
ledenvergadering is er ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Wellicht kent u
voorbeelden uit andere gemeenten waar we van kunnen leren. Wat werkt wel en wat werkt niet? Het
bestuur zal de wensen en suggesties van de vereniging vervolgens bespreken met de gemeente.

Pro forma bezwaar Raad van State  
De monumentenvereniging heeft pro forma bezwaar ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan
Bodegraven Buitengebied-Noord. De reden waarom de vereniging dit bezwaar heeft ingediend is dat de
gemeente op dit moment nog werkt aan ruimtelijke bepalingen voor het Erfgoedbeleid. De vereniging wil
voorkomen dat straks nadere bepalingen niet uitvoerbaar worden omdat die in strijd zijn met
onherroepelijke bepalingen in het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan.

Praktische tips 
 
WOZ-beschikkingen 
De WOZ-beschikkingen zijn weer verstuurd door de gemeente. Controleer goed of de WOZ-waarde
realistisch is. Is de WOZ-waarde te hoog ingeschat? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U kunt zelfs
verzoeken om ambtshalve toetsing tot 5 jaar terug. Meer informatie vindt u op:
http://www.wozwaardeinfo.nl/ 
 
Subsidie voor verwijderen asbestdaken 
Hebt u een woning of opstallen met asbestdaken? U kunt via RVO.nl subsidie aanvragen voor het
verwijderen van asbestdaken. De subsidie bedraagt €4,50 per m² verwijderd asbestdak met een
maximum van € 25.000 per adres. In totaal heeft de overheid in 2018 een bedrag van 17,5 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor deze subsidie. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en
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overheden kunnen gebruik maken van deze subsidie. Voor meer informatie en voorwaarden kijkt u op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 
  
Hebt u zelf goede tips die handig kunnen zijn voor andere leden? Laat het ons weten, dan nemen we die
mee in onze volgende nieuwsbrief. 
 
Stuur de nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden of deel deze via onderstaande social media buttons.

Copyright © 2018 Monumentenvereniging.nl, All rights reserved. 
 

U ontvangt deze email omdat u zich hebt aangemeld als lid of op andere wijze kenbaar hebt gemaakt ons
te willen volgen of steunen. Onze dank daarvoor! 

 
Ons mailing adres is: 

Monumentenvereniging.nl 
Zuidzijde 85 

Bodegraven, ZH 2411RV 
Netherlands 

Add us to your address book 
 

Wilt u onze nieuwsbrieven op een andere manier ontvangen? 
U kunt uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven.
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