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de gemeentelijke monumentenzorg 

 

 

 

Geacht leden van de gemeenteraad, 

 

Op 10 november spreekt u over de programmabegroting voor de jaren 2016-2019. De Stichting het 

Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft met belangstelling kennisgenomen van de nieuwe 

programmabegroting. Wij zijn blij dat in de begroting het voorstel is opgenomen om de erfgoedverordening van de 

gemeente Beemster te wijzigen en tevens een gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen. Deze plannen moeten in 

2016 verder worden uitgewerkt. 

 

Het Cuypersgenootschap is van mening dat het vaststellen van een lijst van gemeentelijke monumenten een 

noodzakelijke stap is. Wij juichen het gemeentelijke initiatief dan ook toe. De nog aanwezige historische bebouwing 

binnen de gemeentegrenzen vertelt niet alleen de geschiedenis van het gebied, maar bepaalt ook voor een belangrijk deel 

de aantrekkingskracht van de Beemster. Duidelijk is dat de aanwezigheid van veel historische gebouwen een bijdrage 

levert aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Mensen wonen en werken graag in een historische omgeving.  

 

Alleen een monumentenlijst maakt het mogelijk om historische panden goed te beschermen voor de toekomst. Als 

gevolg van veranderde bouwwetgeving kunnen panden zonder beschermde status, ook binnen beschermde stads- en 

dorpsgezichten, steeds makkelijker worden gesloopt. Om deze reden kennen de meeste gemeenten een gemeentelijke 

monumentenlijst. In Noord-Holland is de gemeente Beemster vandaag de dag één van de laatste gemeenten zonder 

eigen monumentenlijst. 

 

Wij verzoeken de gemeenteraad van Beemster om op de ingeslagen weg door te gaan en de komende tijd te investeren 

in de verdere ontwikkeling van het gemeentelijke monumentenbeleid. Het Cuypersgenootschap staat ook klaar om de 

gemeente te ondersteunen bij de uitwerking van het beleid. 

 

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 

 

 

Hoogachtend, 

het bestuur van het Cuypersgenootschap, 

namens deze,    

 

Leo Dubbelaar, secretaris 
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