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REGELGEVING
Dit artikel belicht de problemen die ontstaan op het gebied van 
regelgeving bij hergebruik van boerderijen als woningen en kleine 
bedrijfsvoeringen in Noord-Brabant. In andere provincies komen deze 
problemen eveneens, in meer of mindere mate, voor.

Boerderijen en hun bijgebouwen. 
Het monumentenbeleid is een belangrijke mogelijkheid om het culturele erfgoed in 
de Brabantse gemeenten voor teloorgang te behoeden.
Was het destijds in de ogen van vele bewoners een blok aan het been wanneer hun 
eigendom tot monument werd verklaard, vandaag de dag is die mening in veel 
gevallen totaal veranderd door de hogere status die gebouwen hierdoor krijgen. Het 
meest aantrekkelijke van de status van rijks- of gemeentelijk monument en zelfs van 
het etiket “cultuurhistorisch waardevol”, zijn de bijzondere faciliteiten waarvan de 
eigenaar gebruik kan maken. Dat blijkt inmiddels ook uit de gestegen economische 
waarde van die gebouwen. Met de status “rijksmonument” is een erg voordelige 
lening en belastingaftrek voor onderhoud mogelijk. De hoogte van de lening is 
helaas beperkt en geldt alleen voor de instandhouding van het monument, dus niet 
voor technische en bouwfysische verbeteringen. Voor gemeentelijke monumenten 
geldt hetzelfde, behalve de belastingaftrek voor onderhoud. Echter, in Noord-
Brabant is voor een laag rentedragende lening de pot leeg en wordt wellicht niet 
meer gevuld. De faciliteiten voor hergebruik van boerderijen die onder de hierboven 
genoemde status vallen, zijn echter aantrekkelijker dan de financiële voordelen die 
van de overheid zouden komen.

De provincie Noord-Brabant kende een zogenaamde Cultuurhistorische Waardekaart 
(CHW-kaart) uit 2006 waarop naast allerhande belangrijk erfgoed ook boerderijen 
waren aangewezen met een monumentale status of een kennelijke 
cultuurhistorische waarde. Als basis voor de selectie gold het zogenaamde 
Monumenten Inventarisatie Project, dat was uitgevoerd in de jaren 1980 en bekend 
is als de MIP rapporten. Eén boekwerk voor elk dorp of gemeente waar alles wat 
opviel in staat.

Vanaf 2010 zijn de boerderijen uit de provinciale CHW-kaart verdwenen. Vanaf die 
tijd moeten de Brabantse gemeenten in hun nieuwe bestemmingsplannen de CHW-
kaart van toepassing verklaren en hebben de mogelijkheid daarin ook de boerderijen 
mee te nemen. Helaas zijn zij dat niet verplicht, waardoor cultuurhistorisch 
waardevolle boerderijen die niet de status van monument genieten, voor wat betreft 
instandhouding, vogelvrij zijn om te worden verbouwd of gesloopt. Meestal  zijn 
gebouwen in het buitengebied al geheel of gedeeltelijk welstandsvrij en zijn 
“redelijke eisen van welstand” heel iets anders dan behoud van cultuurhistorische 
waarden.

Dit dit is de tekst van het artikel dat eerder, in een sterk verkorte versie, is 
verschenen onder de titel “In regels kun je niet wonen” in het tijdschrift van 
de Erfgoedvereniging HEEMSCHUT (jaargang 89, februari 2012, nr 1, blz 15-18) .



Boerderijen die op de gemeentelijke CHW-kaart zijn opgenomen als zijnde van 
cultuurhistorische waarde kan een zekere bescherming voor instandhouding worden 
verleend. De status “cultuurhistorisch waardevol” kan worden vastgesteld middels 
een rapport Bouwhistorische Verkenning of Bouwhistorisch Onderzoek.

Enige decennia geleden is in nagenoeg alle Brabantse gemeenten een uitgebreide 
inventarisatie gemaakt van het gebouwde erfgoed, met als doel te komen tot een 
gemeentelijke monumentenlijst. Door de toenmalige colleges van burgemeester en 
wethouders is toen vrijwel steeds een limiet gesteld aan het aantal aan te wijzen 
gemeentelijke monumenten. Het gevolg daarvan is dat een aantal 
monumentwaardige boerderijen en hun bijgebouwen niet op een monumentenlijst 
terecht zijn gekomen en dus als het ware aan hun lot zijn over gelaten. Zij hebben 
geen enkele bescherming tenzij ze zijn opgenomen in de gemeentelijke CHW-kaart. 
De instandhouding van boerderijen met een zekere status komt ook in het geding, 
omdat eigenaren niet kunnen profiteren van de huidige belangrijke voordelen die het 
bewonen van een monumentale boerderij biedt. 

De mogelijkheid van opwaardering tot gemeentelijk monument of cultuurhistorisch 
waardevol object, doet zich in sterke mate voor bij boerderijen in het buitengebied 
die hun agrarische functie hebben verloren en met enige aanpassingen in hergebruik 
kunnen zijn als zogenaamde woonboerderijen, al dan niet met kleinschalige 
bedrijvigheid. 

Door een monumentale status van deze “woonboerderijen” kunnen de eigenaren 
sinds de zogenaamde “Verklaring van Tilburg” in het “Jaar van de Boerderij 2003”, 
van een aantal voordelen profiteren. Het gaat in nagenoeg alle gevallen om 
bewoners die niets met het agrarische bedrijf te maken hebben. Overigens woont in 
Noord Brabant inmiddels nog slechts 2% van de agrarische bevolking in een 
cultuurhistorisch waardevolle, dan wel monumentale boerderij.

Afbeelding 1: Voorbeeld van een Vlaamse schuur uit laatste kwart 19de eeuw in de Baronie  
van Breda. Bij de hoekbaander loopt het dak op ten behoeve van een hoge inrit. De tand des  
tijds heeft de vorm meer organisch gemaakt.



Enerzijds is de agrarische wereld om tal van redenen fel tegen de komst van burgers 
in het buitengebied, anderzijds levert hen een oude, buiten gebruik gekomen 
boerderij met een stukje grond, zomaar een half miljoen euro op. Dat geldt ook voor 
een naar de huidige maatstaven volledig onbewoonbaar monument en 
cultuurhistorisch waardevolle boerderij.
De “Verklaring van Tilburg” was niet meer dan een provinciebrede gedoogregeling. 
Ze had geen wettelijke status. Gemeenten hadden hiermee naar eigen keuze wel de 
mogelijkheid particulieren tegemoet te komen door het voor hen zeer aantrekkelijk 
te maken om te investeren in een monument. 
Sinds 2011 is deze regeling wettelijk verankerd in de Verordening Ruimte, artikel 
11.1 lid 3c. Dit maakt de weg vrij voor “De vestiging of splitsing in meerdere 
wooneenheden in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing , mits deze is gericht op 
behoud of herstel van de bebouwing”.  Dit geldt dus alleen voor het buitengebied 
omdat daar de provincie de scepter zwaait. 
Zo’n splitsing brengt wonen in een fraaie natuurlijke omgeving ook dichterbij voor 
mensen met een beperkt budget. 
Volgens de gedoogregeling Verklaring van Tilburg kon in tegenstelling tot elk ander 
niet monumentaal of cultuurhistorisch waardevol bouwwerk, in een woonboerderij 
meer woonruimte worden gecreëerd dan de destijds 550m³ en thans 750m³ die in 
het bestemmingsplan buitengebied worden genoemd. In de nieuwe Verordening 
Ruimte wordt dit niet genoemd. Waarschijnlijk om als terugtrekkende overheid meer 
aan de gemeenten zelf over te laten.  Wanneer gemeenten in hun 
bestemmingsplannen en/of monumentenbeleid het geheel mogen bewonen en 
splitsen van de hier bedoelde boerderijen faciliteren en onderwerpen aan de eisen 
van monumenten, dan zal dat grote voordelen hebben voor de instandhouding van 
ons culturele erfgoed en landschap.

Afbeelding 2 en 3: Dit is de karakteristieke vorm van een boerenschuur die in Noord Brabant 
bekend is als een “Vlaamse schuur”. Een betere naam zou zijn “zijlangsdeel schuur”. Dit 
klinkt echter te technisch. De naam Vlaamse schuur is ontstaan uit een publicatie over een 
zijlangsdeel schuur in Vlaanderen. De naam Vlaamse schuur is in Vlaanderen niet bekend.  
Kenmerkend zijn de over de zijlangsdeel heen kragende kopbalk gebinten waar met een 
hoog opgeladen wagen onder door gereden kon worden. Ten minste één deur moet hoog 
zijn, de andere kan voor de afgeladen wagen laag blijven. Het gebint is absoluut de ziel van 
de schuur en zit in elkaar met pen- en gatverbindingen. Traditioneel is het dak met riet 



gedekt en zijn de wanden van potdekselwerk of brede rabatdelen. Vaak zijn delen van de 
wanden later versteend.

Het is gebruikelijk om in vlakke dakschilden pannen aan te brengen omdat die 
onderhoudsvrij zijn. De glooiende dakdelen zijn altijd in riet of stro.

De hier geschetste Vlaamse schuur is ontworpen als bijgebouw voor de woonboerderij van 
afbeelding 5. Bij de boerderij heeft van oudsher een Vlaamse schuur behoort. Deze stond 
aan de overzijde van de zandweg die voor de boerderij langs liep. Enige decennia geleden is 
de weg verhard en de schuur afgebroken.

De eigenaren/ bewoners van de huidige woonboerderij (waarin dierenartsenpraktijk) hebben 
behoefte aan een ruime schuur die past bij hun gemeentelijke monument en een goed beeld 
schept in het oude cultuur landschap. Bij hun woonboerderij mag volgens het vigerende 
bestemmingsplan buitengebied 100m² bijgebouw aanwezig zijn. Er staat een monumentaal 
bakhuisje van 10m² . Omdat er aan een goede vormgeving van een Vlaamse schuur 
bepaalde eisen zitten is dit ontwerp 125m² terwijl het dus maar 90m² mag zijn. Daarom is er 
in dit ontwerp een stuk uit de plattegrond gehaald dat loodrecht omhoog gaat. Het stuk uit 
het dak is even groot als een gebruikelijk pannenschild zoals aan de andere zijde van de kap. 
Het kardinale probleem is echter dat het bijgebouw niet hoger mag zijn dan 6 meter. Het 
traditionele ontwerp is volgens het bestemmingsplan 1 meter te hoog. Dit maakt het 
onmogelijk om de Vlaamse schuur terug te bouwen. 

Concrete voordelen van de monumentenstatus.

Dat een  boerderij met de status rijks- of gemeentelijk monument, dan wel met de 
status cultuurhistorisch waardevol, in zijn geheel mag worden bewoond en niet valt 
onder de gebruikelijke bestemmingsplanbepaling dat niet meer dan 750m³ als 
woning in gebruik mag zijn, is geheel afhankelijk van de regels in elke afzonderlijke 
gemeente. Wanneer een gemeente een hart heeft voor haar inwoners en voor het 
culturele erfgoed en het landschap, dan zal zij in haar bestemmingsplannen 
faciliteiten opnemen die het voor eigenaren bewoners aantrekkelijk maken om een 
dergelijke boerderij als erfgoed in stand te houden.Dit kan grote voordelen hebben 
voor de revitalisering van het platteland door kleinschalige activiteiten als kantoor of 
atelier aan huis en voor wat meer ruimtevragende hobby’s. Zogenaamde 
stankcirkels rond in bedrijf zijnde boerderijen zijn vaak een planologische 
belemmering voor wonen in het buitengebied. De overheid voorkomt hiermee 
milieuklachten van niet-agrarische bewoners/buren.

Zeer binnenkort gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om vrijkomende 
woningen c.q. boerderijen op het platteland door anderen dan agrariërs te laten 
bewonen zonder dat de nabijgelegen agrarische bedrijven daarvan nadeel 
ondervinden. Dit wetsvoorstel maakt de transformatie van het platteland of delen 
daarvan, van zuiver agrarisch naar meer gemengde functies, gemakkelijker. Dit past 
goed bij het streven naar een levendig platteland.

Mits er een adequaat monumentenbeleid is, wordt het behoud van ons culturele 
erfgoed daar uitermate mee gediend.
Een ander voordeel van een bijzondere status is dat bij aanpassing voor hergebruik 
en restauratie niet hoeft te worden voldaan aan het Bouwbesluit. Dus geen deuren 
van 2,30 meter hoog en dakkapellen of erg grote dakvensters op de voormalige 
koeienstal om aan de daglichtvoorschriften van een slaapkamer te voldoen.
Bij grote boerderijen kan die extreme grootte ook een financiële handicap zijn bij 
aanpassing voor hergebruik en restauratie. Het vernieuwen van een rieten dak met 
de afmeting van een half voetbalveld, is een kostenprobleem. Splitsing van deze 
boerderijen met een bijzondere status is met volledig behoud van het monumentale 
karakter, voor een gespecialiseerde architect geen probleem.



Ondanks de steeds verder terug tredende overheid is de provincie Noord-Brabant 
meer en meer doordrongen geraakt van de waarde van ons agrarisch cultureel 
erfgoed. De karakteristieke oude boerderijen bepalen voor een groot deel de 
aantrekkelijkheid van het buitengebied en landschap en de revitalisering daarvan. 
De provincie verwacht van alle gemeenten dat zij in hun nieuwe 
bestemmingsplannen buitengebied de boerderijen gaan vermelden die voorheen in 
de CHW-kaart stonden. Omdat er aan de destijds voor de CHW-kaart geselecteerde 
boerderijen veel belangrijke panden ontbraken, heeft de provincie het plan opgevat 
om in het voorjaar van 2012 te beginnen aan een zogenaamde “veegronde”.  Hierbij 
wordt beoogt om boerderijen die tussen de wal en het schip vielen onder de nieuwe 
Verordening Ruimte te brengen. Daarna zijn de gemeenten weer aan de beurt.

Afbeelding 4: In vogelvlucht de boerderij van afbeelding 5 met een in geprojecteerde  
Vlaamse schuur. Door het perspectief van bovenaf lijkt de dakhelling vrij flauw. Zij is echter  
altijd 45 graden. Dat is voor riet ook wel het minimum.

Afbeelding 5: Karakteristieke boerderij (gemeentelijk monument) in de baronie van Breda,  
laatste kwart 19de eeuw, met fotomontage van de gewenste Vlaamse schuur. De boerderij is  
geheel als woning en kantoor van een dierenartsenpraktijk in gebruik. 



De cultuurhistorisch waardevolle, doch niet monumentale 
boerderijen.

Boerderijen zonder een monumentenstatus, doch met aantoonbare 
cultuurhistorische waarde, vallen momenteel nog onder de gedoogregeling 
Verklaring van Tilburg en onder de kort geleden van kracht geworden provinciale 
Verordening Ruimte. Deze mogen dus volgens algemeen aanvaarde regels geheel 
worden ingericht als woning en volgens wettelijke regels desgewenst ook worden 
gesplitst. Het wachten is verder op nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen 
buitengebied om van de gedoogregeling een wettelijke regeling te maken. In de 
provinciale Verordening Ruimte is niets opgenomen over de grootte van dat deel van 
de woonboerderij dat voor bewoning mag worden ingericht en gebruikt. Die regel 
kan worden opgenomen in het gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied. Hoe 
aantrekkelijker het voor eigenaren van herbestemde boerderijen wordt gemaakt, hoe 
meer zij bereid zullen zijn de monumentale en cultuurhistorische waarden instant te 
houden. 

Toezicht door de gemeente op de uitvoering van het plan waarvoor vergunning is 
verleend, het zogenaamde handhavingsbeleid is essentieel voor het uiteindelijke 
resultaat.
Enerzijds is het verlenen of gedogen van faciliteiten als geheel bewonen en splitsen 
van boven bedoelde boerderijen, een uitstekende oplossing voor het behoud van 
deze boerderijen als erfgoed. Voor  de eigenaren is dit namelijk erg aantrekkelijk. 
Anderzijds gaat deze regeling volkomen mank omdat er zonder de echte 
monumentenstatus geen enkele eis kan worden gesteld aan de manier waarop de 
restauratie en aanpassing voor hergebruik wordt ontworpen en uitgevoerd. 
Integendeel zelfs. Hier is alleen het Bouwbesluit en het Welstandsbeleid van 
toepassing! Restauratie en verbouw in het buitengebied van niet monumenten is 
grotendeels vergunning- en welstandsvrij, waardoor ook weer wildgroei ontstaat. In 
nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen  met de verplichte provinciale CHW 
waarden, kunnen ook eisen worden opgenomen t.a.v. verbouwen van het object. 

Wijzigingen aan constructies en interne nieuwe indelingen zijn wel 
vergunningplichtig en moeten voldoen aan het bouwbesluit. Bijvoorbeeld bestaande 
zolders en bestaande lage deuren in oude muren mogen blijven zoals ze zijn. Een 

Afbeelding 6: Het monumentale bakhuisje van afbeelding 5. De 
bakoven zat onder een eigen laagdakje aan de achterzijde. Deze  
oven is verloren gegaan.



nieuw stuk zolder en nieuw geplaatste deur moeten voldoen aan het Bouwbesluit, 
respectievelijk 2,60 meter vrije hoogte en een deur 2,30 meter hoog. Ook moet het 
dak vol met grote dakramen om aan de licht- en luchteisen te kunnen voldoen, etc. 
etc. Van dit hiaat in de regeling zijn helaas vele recente voorbeelden bekend. 
Gemeenten kunnen in deze gevallen vrijstellingen geven. In het Bouwbesluit is zelfs 
sprake van ‘gelijkwaardigheid’ wanneer in redelijkheid wordt afgeweken van 
voorschriften. De afdelingen bouwtoezicht en handhaving zien het probleem 
nagenoeg altijd anders. Zij staan er op om de regelgeving letterlijk te interpreteren. 
Dat is voor een ambtenaar ook het gemakkelijkst te verantwoorden. Te weinig 
ambtenaren zijn begaan met monumentale en cultuurhistorische waarden. Het 
ontbreekt hen vaak aan kennis en ze onderkennen bovendien de kennis van een 
gespecialiseerde architect evenmin. Een ontheffingsaanvraag vergt een behandeltijd 
van tenminste een jaar. Je kunt dan nog nul op rekest krijgen.

De bijgebouwen.
Een ander probleem voor zowel het behoud van ons culturele erfgoed als voor de 
eigenaren daarvan, is de vormgeving van nieuwe bijgebouwen. Dit manifesteert zich 
vooral wanneer het gaat om de voor deze streek zo karakteristieke Vlaamse langs- 
en dwarsdeelschuren. Het belangrijkste van de Vlaamse schuur is het typische 
gebintenstelsel en minstens één hoge inrit op een hoekbaander. De schuren zijn van 
oorsprong altijd gedekt met roggestro of riet en gesloten met potdekselwerk of 
rabatdelen. Door de jaren zijn de wanden vaak versteend en is soms het riet geheel 
of gedeeltelijk vervangen door Oud Hollandse pannen. 
Indien deze karakteristieke schuur de status van monument of cultuurhistorisch 
waardevol heeft, mag er een economische drager worden gezocht om deze schuur 
als zodanig in stand te houden. Omdat dit bij deze schuren altijd gebruikelijk was, 
kunnen zij zelfs met behoud van hun monumentale c.q. cultuurhistorische status 
worden verplaatst. De provincie Noord-Brabant staat toe dat voor het behoud van 
een dergelijke schuur een economische drager wordt gezocht. Gemeenten moeten 
daar wel aan willen meewerken.

Afbeelding 7: Bij de woonboerderij van afbeelding 5 zou deze nieuwe schuur  
geheel voldoen aan het bestemmingsplan. Waar is de overheid mee bezig? De 
kitsch druipt er vanaf. 



Behoud en restauratie van een Vlaamse schuur om deze alleen te mogen gebruiken 
voor berging is uit economisch opzicht voor een eigenaar geen optie. Een 
fietsenstalling van anderhalve ton euro gaat de meeste eigenaren te ver. Hergebruik 
als woning, kleinschalig kantoor of atelier zijn echter een erg goede optie als 
economische drager. Om de schuur als monument in stand te houden, is de status 
van gemeentelijk monument welbeschouwd een must. Er kan nu op worden 
toegezien dat het monumentale karakter behouden blijft ondanks de benodigde 
bouwtechnische aanpassingen voor hergebruik. Een hierin gespecialiseerde architect 
is onontbeerlijk.

Wanneer zich bij een woonboerderij met de hierboven omschreven status een 
Vlaamse of karakteristieke schuur bevindt mag de eigenaar/bewoner van geluk 
spreken. Overigens zijn er ook gemeenten die een eigenaar dwingen een 
karakteristieke bijbehorende schuur geheel of gedeeltelijk af te breken om deze 
particulier te laten voldoen aan het bestemmingsplan dat bepaalt dat er niet meer 
dan 100 m² aan bijgebouwen mag zijn. Gedogen is niet altijd aan de orde. Op dit 
gebied hanteert of interpreteert elke gemeente zo op haar eigen manier de 
algemeen geldende regels.

Wanneer de eigenaar bij zijn boerderij een passende schuur wil bouwen of een lelijke 
schuur wil vervangen, loopt hij direct tegen het bestemmingsplan aan. De totale 
oppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer zijn dan 100 m² en de nokhoogte 
niet meer dan 5,50 of 6 meter. Als er ook nog een oud bakhuis staat van wellicht 15 
m², dan blijft er voor de schuur maar 85 m² over. Mede door de hoogtebeperking kan 
er geen sprake meer zijn van een bijpassende schuur en al helemaal niet van een 
nieuwe of verplaatste Vlaamse schuur. Een dakhelling van minder dan 45 graden 
kan niet en zeker niet wanneer er sprake is van rietbedekking. Er zijn in Noord-
Brabant ook een klein aantal gemeenten die andere maten hanteren. Daarnaast 
komt het voor dat wanneer een erg groot oppervlak aan bestaande bijgebouwen 
wordt afgebroken, een bepaald percentage van die oppervlakte mag worden 
teruggebouwd. In die gevallen zijn de beperkingen bij woonboerderijen weer niet van 
toepassing.

Eén van de meest wonderlijke zaken zijn de vertragingen in toepassing van 
regelgeving bij gemeenten, misschien een enkele gemeente uitgezonderd. Voor de 
hand liggende  mogelijkheden in hun eigen bestemmingsplannen en in provinciale 
regelgeving worden niet benut omdat daar simpelweg geen kennis over bestaat. De 
woorden “Dat mag u niet omdat dat strijdig is met onze voorschriften” hangen als 
het ware al in chocolade letters boven de ingang van het gemeentehuis. Om daar 
dan doorheen te breken moet je een erg goede bouwjurist zijn met een lange adem.
Er staat namelijk in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van 1 
oktober 2010, een  afwijkingsmogelijkheid ‘middels een omgevingsvergunning met 
ruimtelijke onderbouwing’. Dit betekend dat wanneer een goed bouwplan niet past 
binnen het geldende bestemmingsplan, het College een Omgevingsvergunning voor 
‘planologisch strijdig gebruik’ kan verlenen. Dit kan alleen mits die activiteit niet in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening (art.2.12 lid 1 onder a sub 3 WABO). 
Waar het hier gaat om het verbeteren van erfgoed en landschap, zou hier geen 
enkele reden moeten zijn om de vergunning te weigeren voor het bouwen van een 
karakteristiek traditioneel bijgebouw. 
Voordat je als aanvrager van een dergelijke vergunning medewerking krijgt moet je 
ten minste een jaar knokken en dus een lange financiële aanloop kunnen nemen. 

In algemene zin worden prachtige kansen voor het aanzien van de boerderijen, hun 
erf en het landschap geblokkeerd. We kunnen dit alleen oplossen door de regels, met 
betrekking tot woonboerderijen met een bepaalde status, aan te passen.



De financiën 
Financieel hoeft de status van ‘gemeentelijk monument’ op boerderijen voor een 
gemeente geen probleem te zijn. De geringe mogelijkheid van gemeentelijke 
restauratiesubsidies zijn op enkele gemeenten na, verwaarloosbaar. Er kan 
bovendien voldoende worden aangetoond dat de monumentenstatus al zoveel 
voordelen biedt aan de eigenaren, dat financiële ondersteuning voor instandhouding 
niet meer nodig is. Het enige zou nog kunnen zijn een financiële ondersteuning voor 
het vervangen van een rieten dak, mits dit wordt gedaan met inachtneming van de 
huidige mogelijkheden tot brandpreventie. Een aardige en nuttige tegemoetkoming 
aan eigenaren van monumenten zou ook kunnen zijn een gratis abonnement op de 
diensten van de Monumentenwacht.

Aanpassing gemeentelijke monumentenlijst
Tenslotte pleit Heemschut er met klem voor alle boerderijen en hun bijgebouwen in 
de gehele provincie aan een onderzoek te onderwerpen, teneinde de waardevolle 
panden zonder uitzondering de status van gemeentelijk monument te geven.  In het 
kader van het maken van een adequate gemeentelijke CHW-kaart zal toch al een 
onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de hoedanigheid van boerderijen. Helaas 
is het in de wereld van planologie en  monumenten zo dat over een halfjaar alle 
afspraken en regels weer anders zijn. Knap persoon die het in de praktijk weet bij te 
houden.

Afbeelding 8: Interieur "cultuurhistorisch waardevolle" boerderij, herbestemd als  
woning in 2009. Geen monument. Deur links bestaand en hoog 2,00 meter. Deur  
rechts nieuw en hoog 2,30 meter. Van ontheffing wilde de gemeente niets weten.
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Met dank aan de volgende personen voor hun hulp bij het schrijven van dit artikel: 
Drs Elke de Rooij, Drs Miriam van den Dries, Ir Judith Toebast en Tom van Eekelen.

Afbeelding 9: Bedrijfsgedeelte van een cultuurhistorisch waardevolle  
boerderij. Bij herbestemming mocht dus de gehele boerderij worden 
bewoond. Ondanks een goedbouwplan zijn door onkunde of onwil  
rondom kunststof kozijnen geplaatst met plastic raamroeden tussen 
het glas. Wanneer 'handhaving' hier gaat optreden vraagt de eigenaar  
domweg een wijziging op het bouwplan aan. Zo'n vergunningaanvraag 
kan niet worden geweigerd. Het is namelijk niet strijdig met het  
bouwbesluit, de monumenten verordening en evenmin met het 
bestemmingsplan.
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