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Beantwoording technische vragen KL gemeentelijke monumentenlijst

BP/vrom

In het forum van 3 december 2013 zijn naar aanleiding van ingekomen stuk D06 een
aantal vragen gesteld. In deze memo wordt hierop antwoord gegeven.

Afdoening ingekomen
stukken aan de raad

KL: IS D06 n.a.v., technische vraag (waarom zijn de
boerderijen in Koedijk niet opgenomen op de lijst
monumenten): komt er een aparte lijst met
monumentale stolpboerderijen?
Idem: als stolpboerderijen er bijkomen, blijft het budget
per monument waarop eigenaren een beroep kunnen
doen hetzelfde?
De aanwezige portefeuillehouder zegt toe dit te zullen
beantwoorden.

X

- waarom zijn de boerderijen in Koedijk niet opgenomen op de lijst monumenten
Antwoord: Op de concept monumentenlijst zijn alleen die panden opgenomen die in de Acategorie vallen en stolpen met een A+-categorie. A+-stolpen zijn stolpen die zijn aangemerkt als
in zijn geheel monumentwaardig. Dus niet alleen voor het vierkant.
In Koedijk zijn er geen potentiele gemeentelijke monumenten, behalve dan de stolpen waarvan
het houten vierkant als gemeentelijk monument beschermd zou worden, en op behoud van de
hoofdvorm van deze stolpen.
De scoretabellen, welke in principe onderdeel uitmaken van het collegebesluit, zijn openbaar.

- komt er een aparte lijst met monumentale stolpboerderijen?
Antwoord:. De overige stolpen (A-categorie) zullen alleen beschermd worden op hoofdvorm en
vierkantconstructie. De aanwijzing van de stolpen wat betreft alleen het vierkant zal in de tweede
etappe gebeuren. Er zal dan eerst onderzoek plaatsvinden bij deze stolpen, of het oorspronkelijke
vierkant nog wel aanwezig is, of het een enkel of dubbel vierkant betreft et cetera. Hiervan wordt
een aparte lijst gemaakt.

-

als stolpboerderijen er bijkomen, blijft het budget per monument waarop eigenaren een
beroep kunnen doen hetzelfde?
Antwoord: De subsidieregeling voor stolpen is reeds in de subsidieverordening opgenomen. Het
budget geldt voor alle aan te wijzen monumenten (geheel) en monumentale vierkanten. Het
subsidiebedrag is gedifferentieerd naar type monument. De redengevende omschrijving zal
aangeven wat de monumentale exterieure en interieure onderdelen zijn.
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