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Geachte heer, mevrouw, 

De erfgoedcommissie van de gemeente Haarlemmermeer wil graag bij deze haar 
jaarverslag 2012 aanbieden aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Vanwege een 
omissie heeft dit jaarverslag u niet eerder bereikt, waarvoor excuses. 

In het afgelopen jaar heeft de erfgoedcommissie volop geadviseerd over alles wat direct of 
indirect met de erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. Een overzicht van deze 
adviezen vindt u als bijlage bij het jaarverslag. 

Ook in 2012 zijn er weer een aantal hoogtepunten te benoemen die betrekking hebben op 
ons erfgoed en erfgoedbeleid. Zo is er gestart met de restauratie van boerderij Den Burgh, 
en heeft de Hoofdvaart Kerk in Hoofddorp een nieuwe bestemming gekregen. Verder is er 
een Nationale Sluizen en Gemalen dag gehouden, waarbij onder meer de Damsluis in de 
Hoofdvaart te Hoofddorp in grote belangstelling stond, en is de commissie is gestart met een 
inventarisatie van nog aanwezige interieurs in monumenten. Al met al is er veel werk verzet 
met betrekking tot ons erfgoedbeleid en door de erfgoedcommissie van gemeente 
Haarlemmermeer. Wij spreken onze grote waardering uit voor het werk van de commissie en 
zien uit naar de verslag over het jaar 2013. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, deMjftjemeester, 
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Bijlage: Jaarverslag 2012 Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer 

Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer - Jaarverslag 2012 

1. De commissie 
De erfgoedcommissie is de op basis van artikel 15 Monumentenwet ingestelde commissie 
met als taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het adviseren 
betreft met name de toepassing van de Monumentenwet, de Erfgoedverordening 
Haarlemmermeer 2011, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het te voeren 
erfgoedbeleid alsook de besteding van de gelden voor erfgoedzorg . 

De erfgoedcommissie bestond begin 2012 uit 6 personen, te weten; 
- de heer drs. F.D.Ossewaarde, historicus (voorzitter), 

tevens vertegenwoordiger Meer-Historie 
- mevrouw mr. P.H. van der Tang-van Loenen, jurist (vicevoorzitter) 
- de heer R.OIsen, gemeentelijk erfgoed beleidkundige 
- de heer A.Oosterhuis, architect 
- de heer C. Struycken, bouwkundige 
- de heer ir. J.E.M. van Velsen, waterbeheer. 

Maart 2012 zijn de voorzitter en de vicevoorzitter reglementair afgetreden, en trad mevr. 
M.U.Stallenberg toe tot de commissie. 
Tevens is de commissie conform de nieuwe vigerende verordening afgeslankt tot vijf leden. 
De samenstelling van de commissie is sindsdien als volgt: 
- de heer ir. J.E.M. van Velsen, waterbeheer, voorzitter (bekend met architectuur en 

bouwkunde), tevens vertegenwoordiger Meer-Historie 
- de heer ing. CC. Struycken, bouwkundige, vicevoorzitter (bekend met 

restauratietechniek) 
- mevrouw drs. M.U. Stallenberg, kunsthistoricus (gespecialiseerd in 

architectuurgeschiedenis en bouwhistorie, bekend met restauratietechniek) 
- de heer R. Olsen, gemeentelijk erfgoed beleidkundige 
- de heer A. Oosterhuis, architect (bekend met landschap cultuur) 

2. De ondersteuning van de commissie 
De verslagen van de vergaderingen werden gemaakt door mevrouw J.G. van Rijn. De 
directe ondersteuning en communicatie met het college en de gemeentelijke organisatie 
werd gedaan door de secretaris mevrouw T.Castelijns en de betrokken beleidsmedewerker 
erfgoedbeheer mevrouw L.Ferrari. 
Een noodzakelijke ondersteuning, zonder welke de commissie niet kan functioneren. 
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3. De werkzaamheden van de commissie 

Algemeen 
De reguliere avondvergadering van de commissie vond 12 maal plaats. Daarnaast was er 
door afgevaardigden van de commissie overdag overleg met projectleiders en medewerkers 
van gemeentelijke diensten, alsook met de welstandscommissie. De advisering over 
aanvragen voor wijzigingen aan een monument, instandhouding en subsidie leidden in alle 
gevallen tot een bezoek aan het monument en regelmatig tot overleg met de betrokken 
aanvragers. 
De druk op de commissie veroorzaakt door het integraal werken en de gewijzigde 
wetgeving, die een krappere tijd dan voor de inwerkingtreding van de Wabo beschikbaar 
stelt voor besluitvorming bij de behandeling van de aanvragen voor 
omgevingsvergunningen, is goed hanteerbaar. 
De factor tijd speelt nu een belangrijke rol naast de klassieke waarden voor het 
erfgoedbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. Van belang zijn kwaliteit, specifieke 
kennis, zorgvuldigheid, vasthoudendheid en geduld, en veel en uitgebreide communicatie. 

De adviezen 
De werkzaamheden van de commissie in 2012 mondden uit in vijf en dertig concrete 
adviezen aan het college. Een overzicht treft u aan in de bijlage "Erfgoedcommissie 
uitgegeven adviezen 2012". Verheugend is dat het merendeel van de adviezen door het 
college werd overgenomen. 
Transparantie is hierbij een aandachtspunt. Bij adviezen van de erfgoedcommissie die niet 
worden overgenomen door het college is het van belang dat de argumentatie wordt 
teruggekoppeld naar de commissie. Naast de kennis om te weten wat het besluit van b&w is, 
levert de argumentatie concrete informatie voor toekomstige adviezen. 
Voor het advieswerk van de commissie zijn de door de raad vastgestelde 
Erfgoedverordening Gemeente Haarlemmermeer 2011, het Erfgoedcommissie-reglement 
Gemeente Haarlemmermeer 2011, de Erfgoednota 2010 en de Subsidieverordening 
restauratie monumenten 2004 het te hanteren gereedschap. 
De subsidieverordening monumenten is naar de mening van de commissie, in de geest van 
de doeleinden van de Erfgoednota, aan bijstelling toe. 
De advisering ter zake de archeologie is tot tevredenheid opgelost door inschakeling van 
externe deskundigen. 
Een aantal langlopende zaken die dit jaar aandacht vroeg zal dat ook in 2013 en (eventueel) 
in de volgende jaren doen. Het betreft o.a.: 
Park 2 1 s t e eeuw, mogelijk beschermd dorpsgezicht Vijfhuizen, Geniedijk, Geniepark, 
Groengebieden Haarlemmermeer-Noordwest, Planvorming A4-West, witte pomphuisje in 
samenhang met plan voor crematorium aan de Hoofdweg, fort Hoofddorp, restauratie 
gemaal de Lijnden, plannen genieloods kunstfort Vijfhuizen, Begraafplaats De lepenhof, 
aanwijzing van een oorspronkelijk historisch kavel, diverse bestemmingsplannen in relatie 
met ondermeer landschapscultuur en diverse bouwprojecten zoals La Terrazza in het 
centrumgebied van Hoofddorp. 
Bij bovenvermelde zaken horen ook het bijna gereed zijn van de restauratie en hergebruik 
van boerderij Den Burgh en de Witte Kerk aan de Hoofdvaart te Hoofddorp, 
projecten die meerdere jaren lopen. 
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4. Het Erfgoedbudget 

Restauratiesubsidies 
Het beschikbare budget voor restauraties in 2012 bedroeg € 147.100.-
Een overzicht van de subsidieaanvragen en verleningen vindt U in de bijlage: 

"Subsidieoverzicht Monumenten 2012". 

Budget van de commissie 
Het budget voor het commissiewerk bedroeg € 10.400,-
Een overzicht van de uitgaven treft U aan in de bijlage "Budget Erfgoedcommissie 2012". 

5. Overige zaken 
Er is een Nationale Sluizen en Gemalendag gehouden, waarbij ondermeer de Damsluis in 
de Hoofdvaart te Hoofddorp in grote belangstelling stond. Het symposium en de rondleiding 
Damsluis was zeer geslaagd. De Erfgoedcommissie was hierbij vertegenwoordigd. 

De Cultuuratlas blijft een belangrijk middel om een naast de reeds bestaande gemeentelijke 
digitale informatie kennis te nemen van het erfgoed in Haarlemmermeer. Toenemende 
aandacht voor het erfgoed op de gemeentelijke website is van groot belang. 
Dit sluit aan bij de ook landelijk waargenomen trend dat burgers geïnteresseerd zijn in hun 
eigen omgeving. Met name voor jonge mensen is een aantrekkelijke en toegankelijke 
website belangrijk. 
De commissie ziet met belangstelling uit naar de nieuwe portal, die alle relevante kennis 
omtrent de Haarlemmermeer en het erfgoed daarbij inbegrepen, zal ontsluiten. 

De commissie is gestart met een inventarisatie van nog aanwezige interieurs in 
monumenten. Veelal heeft het interieur van een monument geen specifieke beschermde 
status terwijl het interieur wel behouden waard kan zijn. Een tijdrovende zaak, welke 
mogelijk eind 2013 zal kunnen zijn afgerond. 

6. Evaluatie/ Toekomst 
Er is veel werk verzet door de leden van de commissie en de betrokken medewerkers van 
de gemeentelijke organisatie. Daar kan met tevredenheid op worden teruggekeken. Naast 
het reguliere advieswerk aan het college is in overleg met de wethouder en de organisatie 
verder vorm gegeven aan een zinvol en werkbaar lokaal erfgoedbeleid. 
Ondermeer is een afstemming van het advieswerk van welstandscommissie en 
erfgoedcommissie afgesproken. In de eerste helft van 2013 door de raad vast te stellen 
welstandsnota is deze afspraak vastgelegd. Belangrijk is in deze de digitale welstandskaart 
van de gemeente waarop alle monumenten met een monumentenzone zijn aangegeven.. 
Met deze monumentenzone wordt bij het uitbrengen van het welstandsadvies rekening 
gehouden met de invloedsfeer van het monument. 
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Een toenemende werkdruk op de commissie is ontstaan door het terugbrengen van het 
aantal leden tot vijf en het overhevelen van rijkstaken naar de gemeente. Ook de kortere tijd 
waarbinnen moet worden geadviseerd (Wabo) alsook de ruimtelijke ontwikkelingen in 
Haarlemmermeer dragen hieraan bij. 
Dit betekent een extra beroep op de commissie ter zake haar bijdrage aan het lokale 
erfgoedbeleid en aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Dit dient wel vakkundig 
ingevuld te worden. 

Hoofddorp. 
Erfgoedcommissie, vastgesteld 21 januari 2013. 

Bijlagen: 
1. adviezenoverzicht erfgoedcommissie 2012 
2. besteding budget erfgoedcommissie 2012 
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Adviezenoverzicht erfgoedcommissie 2012 

2012 
18 januari 2012 Boerderij Mentz, 

Heren Claus 
In te stemmen met de aanvraag 
voor de gevelwijziging. 

Advies is overgenomen 

18 januari 2012 Fort bij Aalsmeer De commissie adviseert positief 
over het gehele plan. 
De commissie stelt voor om te 
onderzoeken of de 
oorspronkelijke brug in de 
Ringvaart kan worden 
gereconstrueerd, waardoor het 
water tot de sluis weer voor 
boten bereikbaar wordt. 
In dit water zouden dan 
passantenplaatsen voor de 
recreatievaart kunnen worden 
gerealiseerd. 

Het advies is 
meegegeven aan de 
beleidsadviseur 

15 februari 2012 Den Burgh, 
Rijnlanderweg 878 

De commissie gaat akkoord met 
de tekeningen en adviseert om 
in te stemmen met de 
de bouwaanvraag. 

Advies is 
overgenomen. 
Vergunning is verleend 
op 11 mei 2012 

15 februari 2012 Begraafplaats de 
lepenhof 

De commissie adviseert aan het 
college om de voorgestelde 
oplossing over te nemen. 
Indien er van de eerdere 
adviezen afgeweken wordt, 
wenst de commissie daarvan op 
de hoogte gesteld te worden. 

Advies is 
overgenomen, bij 
afwijking van eerder 
gegeven adviezen zal 
de commissie op de 
hoogte worden 
gebracht. 

14 maart 2012 Aanvraag Rijk voor 
nieuwe monumenten 

Zowel de Silo als de 
Rietveldschool voor te dragen 
aan het rijk als monument. 

Het advies is 
overgenomen, beide 
gebouwen zijn 
voorgedragen bij het 
Rijk, en afgewezen. 

14 maart 2012 Witte Kerk, Nieuw-
Vennep 

De subsidieaanvraag af te 
wijzen, aangezien de 
werkzaamheden niet subsidiabel 
zijn, op grond van de 
"Subsidieverordening 
Restauratie Gemeentelijke 
Monumenten in 
Haarlemmermeer 2004". 

Het advies is 
overgenomen, de 
subsidie aanvraag is 
afgewezen. 

18 april 2012 Geen adviezen 
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9 mei 2012 Historisch kavel Niet mee te gaan in de 
argumentatie zoals deze is 
verwoord in de ingebrachte 
zienswijze. 

Advies is 
overgenomen, 
Aanvullend onderzoek 
is uitgevoerd, maar 
voorgestelde kavel 
stuitte op te veel 
bezwaren. Zoektocht 
naar alternatieve kavel 

9 mei 2012 Julianalaan 43 Volharden in de 
aanwijzing. Het pand in 
Amsterdamse School stijl is 
onderdeel van een twee
ondereen-
kap woning, waarvan de helft 
momenteel reeds bescherming 
geniet. De 
Julianalaan is de enige plek in 
Haarlemmermeer waar 
rudimenten van de 
Amsterdamse School stijl 
aangetroffen worden. Door een 
deel van de twee-onder-eenkap 
niet te beschermen loopt het 
unieke ensemble van de straat 
gevaar door verval of 
ingrijpende wijzigingen haar 
historische karakter te verliezen. 
Het is een uitgelezen 
kans om een stukje uniek 
Haarlemmermeer in stand te 
houden en invulling te geven 
aan de wens om continuïteit. 

Advies is 
overgenomen, second 
opinion is aangevraagd 

9 mei 2012 Verlichtte 
handelsreclame aan 
de Fortweg 

Reclame-uiting in deze vorm af 
te wijzen. 
Een reclame uiting in de vorm 
van losse, open letters heeft de 
voorkeur van de 
commissie. 

Advies is 
overgenomen, 
tekeningen moeten nog 
aangepast worden. 

9 mei 2012 Aanvraag bebording 
steiger Hoofdvaart 

De uitvoering van het bord met 
losse, 
open letters. 

Advies is  
overgenomen,  
tekeningen zijn  
aangepast. 
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9 mei 2012 Bruggen van de 
Stelling van 
Amsterdam, ter hoogte 
van de Rijnlanderweg 

In te stemmen met het 
voorliggende plan, 
met de aantekening om het 
hekwerk, zoals in de originele 
situatie, terug te plaatsen 
met vijf vakken in plaats van de 
nu ingetekende vier. 

Advies nog in 
behandeling 

6 juni 2012 Verbreding 
Spieringweg 

Tot uitvoering van dit ontwerp 
over te gaan. 

Advies is 
overgenomen, 
vergunning is verleend. 

6 juni 2012 By-pass 
Rijnlanderweg -
Geniedijk 

Akkoord te gaan met de tijdelijke 
oplossing, waarbij 
na het opbreken van de bypass 
Rijnlanderweg - Geniedijk het 
profiel van de geniedijk 
weer in de oude vorm wordt 
hersteld met de uitkomende 
grond. 

Advies is 
overgenomen, 
vergunning is verleend. 

6 juni 2012 HOV Schiphol Geen nader archeologisch 
onderzoek te laten 
verrichten. 

Advies is 
overgenomen, er wordt 
vooralsnog geen nader 
archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. 

6 juni 2012 Witte Kerk Nieuw-
Vennep 

Een specificatie op te vragen 
van het restauratieglas 
alsmede een detailtekening van 
het raam. Ook adviseert de 
commissie om het 
kerkbestuur te adviseren een 
deskundige in te schakelen om 
te zien of het 
aanbrengen van stucwerk wel 
verstandig is. 

Advies is overgenomen 
en er is veelvuldig 
overleg geweest met de 
aannemer. Vergunning 
is verleend o.v.v. een 
akkoord van de 
erfgoedcommissie over 
de uitvoering van het 
werk aan de NO-gevel. 

18 juli 2012 Gemaal Lijnden Akkoord te gaan met de 
restauratieplannen 
van bureau Polderman en tekent 
aan akkoord te gaan met de 
extra 
hemelwaterpijpen aan de 
verschillende zijden van het 
gemaal. 

Advies is 
overgenomen, 
Vergunning is verleend 
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18 juli 2012 Hervormde gemeente 
Nieuw-Vennep 

Niet in te stemmen met de 
zienswijze welke 
is ingediend op 27 juni 2012. De 
commissie adviseert evenwel de 
hervormde gemeente 
een afzonderlijke aanvraag te 
laten indienen voor het doen 
vervangen van de ankers, in 
het bijzonder in de van de 
Hoofdweg af gezien "voor- en 
rechterzijgevel". Een aanvraag, 
voorzien van tekeningen en 
begroting met het bijbehorende 
steigerwerk, is hiervoor 
nodig. Dit herstel overstijgt het 
normaal onderhoud en dient tot 
behoud van het gebouw 
en zou derhalve subsidiabel 
kunnen zijn. 

Advies is 
overgenomen, 
Subsidie aanvraag is 
afgewezen. 

18 juli 2012 Hoofdweg 695 In het geval van een potentiële 
koper, over te gaan tot 
een financiële bijdrage in de 
sanering gezien het feit dat het 
pand beeldbepalend is. 

Advies is uitgezet en 
zal opnieuw besproken 
worden in het geval van 
een potentiële koper. 

18 juli 2012 Herbenoeming De heer Oosterhuis eveneens 
her te benoemen. 

Advies is 
overgenomen, dhr.  
Oosterhuis is  
herbenoemd voor een  
periode van 4 jaar. 

15 augustus 2012 Nationaal instituut voor 
de Orgelkunst 

Een bijdrage van € 500,00 te 
geven uit het 
restauratie/monumentenbudget 
voor een digitaal platform voor 
orgels aan het 
Nationaal instituut voor de 
Orgelkunst. 

Advies is 
overgenomen. 

15 augustus 2012 Fort Hoofddorp Subsidiëring van dit 
zomeronderzoek voor 100%. De 
uitvoering van het onderzoek is 
voorwaardelijk voor 
de verdere planvorming. 

Advies is in 
behandeling. 
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15 augustus 2012 Fort Aalsmeer Het aanbrengen van een 
wandversiering en nieuw 
schilderwerk op de stenen loods 
en het plaatsen van 
hekwerken conform de tekening 
van juni 2012. 

Advies is 
overgenomen, 
vergunning is verleend. 

15 augustus 2012 Hoofdvaart Kerk Positief over het slopen van de 
zachtboard plafonds in 
de kerkzaal 

Advies is 
overgenomen, 
vergunning is verleend. 

15 augustus 2012 Boerderij Peking De monumentale status van 
boerderij Peking niet in 
te trekken. 

Advies is opgevolgd, 
status wordt niet 
ingetrokken. 

19 september 2012 NH Kerk, Hoofdweg 
770 

Met de uitvoering van het 
schilderwerk rekening te 
laten houden met de 
kleurstelling en hierbij dezelfde 
kleur te gebruiken als bij de 
voorgevel van de pastorie. 

Advies is meegegeven. 

10 oktober 2012 Marktzicht Conform het advies van de 
cluster B&O, 
tot subsidieverlening over te 
gaan en de subsidie vast te 
stellen op totaal € 1.295,-. 

Advies is opgevolgd, 
subsidie van € 1.295,-
is verleend op 7 
november 2012. 

21 november 2012 Crematorium a/d 
Hoofdweg 

Te zijner tijd het beplantingsplan 
aan de commissie 
voor te leggen omdat zij het 
belangrijk vindt om het vrije zicht 
vanaf de Hoofdweg op 
het pomphuisje te kunnen 
handhaven. 

Advies is 
overgenomen, 
beplantingsplan is 
voorgelegd. 

21 november 2012 Turfspoor Gelet op het bijzondere karakter 
van deze 
historische route, een 
klinkerrijbaan aan te leggen 

Advies nog in 
behandeling. 

21 november 2012 ToenHaarlemmermeer Dit project te subsidiëren tot een 
bedrag van 75% 
van € 9.300,00 = € 6.975,00. Dit 
is voor de posten Adlib integratie 
(€ 7.300,00) en de 
koppeling UitinHaarlemmermeer 
(€ 2.000,00). 

Advies is 
overgenomen, kosten 
zijn echter ten laste 
gelegd van het 
Budget culturele 
projecten (2013) 

21 november 2012 Gemaal Lijnden Het advies van de RCE over te 
nemen. 

Advies is 
overgenomen, de RCE 
is gevolgd. 
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18 december 2012 Witte Kerk, Nieuw-
Vennep 

Conform het advies van het 
cluster Beheer en Onderhoud, 
de Kerkgemeenschap een 
subsidie te verlenen van € 
26.630,10. 

Advies is opgevolgd, 
subsidie van 
€26.630,10 is verleend 
op 27 december 2012 

18 december 2012 Begraafplaats de 
lepenhof 

In te stemmen met deze 
aanvraag omgevingsvergunning 

Advies is overgenomen 

18 december 2012 Crematorium a/d 
Hoofdweg 

om er bij ontwikkelaar van het 
crematorium op aan te dringen 
a. het hekwerk tussen de 
zuidelijke inrit en de kavelsloot 
waar het pomphuisje op staat te 
verplaatsen naar de inrit toe, tot 
1 meter uit de bestrating, en 
b. de windsingel langs de 
kavelsloot ten oosten van het 
pomphuisje te doen vervangen 
door gras 

Advies is nog in 
behandeling 
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Besteding budget erfgoedcommissie 2012 

Kostenplaats 94654103 Monumentcommissie 

kosten 
soort 
5201 
5335 
5150 

Rekening- beschrijving 
Overige uitgaven 
Raadhuisrestaurant 
Diverse Uitgaven 

Bud. Wijz. BA 
1.000,00 

1.000,00 

Werkelijk 
bedrag 

1.217,92 
79,92 

1.297,84 

Openstaande 
Verplicht 

Budget ruimte 
(BA) 

-217.92 
-79.92 

-297,84 

5641 Verg derden verpl opg I 
6243 Consumpties 
6282 Lunch & diner zakelijk 
5640 Verg derden verpl opg IB 

9.400,00 

9.400,00 

9.433,98 
39.88 
61,92 

9.535,78 

-33,98 
-39,88 
-61,92 

•135,78 

9961 Betaalde BTW 
9971 Verrekende BTW 

79,51 
-79,51 

-79.51 
79.51 

4000 totaal uitgaven 


