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Notulen gemeente Gorinchem 

Datum: 12 april 2022 

Tijdstip: 19:00 – 20:00 uur 

Locatie: Meet and C en digitaal via MS 

Teams Notulist: Manita Ippel (Cantrijn) 

 

Opening 

De informatiesessie start met een woord van welkom en het introduceren van de 

gasten die aanwezig zijn in de studio: 

- de heer Van Zanten, wethouder van de gemeente Gorinchem; 

- de heer Rietveld, senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling van de 

gemeente Gorinchem; 

- de heer Van der Vliet, medewerker Wabo van de gemeente Gorinchem; 

- de heer Den Hertog, eigenaar van bureau Helsdingen. 

 
Er volgen twee filmpjes. In het eerste filmpje heet wethouder Van Zanten iedereen 

welkom. In het tweede filmpje vertelt de heer Den Hertog over de rol van bureau 

Helsdingen tijdens het aanwijzingstraject en de gevolgen van aanwijzing tot 

gemeentelijk monument of beeldbepalend pand. De filmpjes zijn terug te vinden op de 

website van de gemeente Gorinchem (www.gorinchem.nl/gemeentelijke-

monumenten). 

 

De heer Rietveld schetst de procedure en de hieraan gekoppelde planning. Op 

maandag 4 april 2022 is het aanwijzingstraject gestart. Het ontwerp besluit is per 

brief toegestuurd naar alle eigenaren, met de start van de zienswijzetermijn van zes 

weken. De eigenaren kunnen bij het college van burgemeester en wethouders (het 

college van B&W) een schriftelijke of mondelinge reactie indienen op het ontwerp 

besluit. 

 

Worden er geen zienswijzen ingediend, dan stelt het college van B&W direct het 

aanwijzingsbesluit definitief vast. Deze besluiten worden aan de eigenaren 

toegestuurd, met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. 

 

Als er wel zienswijzen worden ingediend, dan krijgen de indieners na afloop van de 

zienswijzetermijn de mogelijkheid om de zienwijzen mondeling toe te lichten tijdens 

een hoorzitting met de wethouder. De zienswijze en het verslag van de hoorzitting 

worden opgenomen in een nota van zienswijzen. In deze nota geeft het college van 

B&W per onderdeel gemotiveerd aan, of zij het met de aangedragen zienswijze wel 

of niet eens is. De nota maakt onderdeel uit van het definitieve aanwijzingsbesluit. 

De definitieve aanwijzingsbesluiten worden ook naar de eigenaren toegestuurd. Het 

is de bedoeling dat het college van B&W in juni 2022 zal overgaan tot definitieve 

besluitvorming. De eigenaren krijgen vervolgens de mogelijkheid om bezwaar in te 

dienen tegen het definitieve aanwijzingsbesluit. 

 
Vragen 

http://www.gorinchem.nl/gemeentelijke-monumenten
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Wanneer zijn de opnames van de woningen gemaakt? 

De foto’s van de woningen zijn twee tot drie jaar geleden gemaakt. Het zijn deels 

eigen foto’s en deels foto’s vanuit de gemeentelijke Streetview. Aan de inventarisatie 

en het aanwijzingsproces is veel aandacht besteed, maar in sommige gevallen 

kunnen de foto’s gedateerd zijn. 

 
Hoe is vastgesteld dat het pand een gemeentelijk monument is? 

Het onderbouwing van het gemeentelijk monument is de redengevende 

beschrijving, die samen met de brief (het ontwerp besluit) is verstuurd. Aan deze 

beschrijving ligt overigens een scorematrix ten grondslag. De matrix met toelichting 

is op te vragen via monumenten@gorinchem.nl. 

 

Bij het moment van aanwijzing tot monument is de huidige situatie van het pand of 

object uitganspunt. Mocht naar de mening van de eigenaar de redengevende 

beschrijving op onderdelen of geheel niet uitgaan van de huidige situatie, dan kan 

hij of zij dit via een zienswijze aangeven. Dit is aanleiding om de beschrijving te 

beoordelen op actualiteit en indien nodig aan te passen. Het advies is dus om in een 

dergelijk geval altijd een zienswijze in te dienen. 

 
Hoe verloopt het verbouwingstraject bij een gemeentelijk monument? 

Wilt u een monumentaal pand verbouwen? Dan moet u hiervoor bij het college van 

B&W een omgevingsvergunning aanvragen. De huidige situatie van het pand is 

hierbij leidend. De aanvraag om omgevingsvergunning (het bouwplan) moet altijd 

voor advies worden voorgelegd aan de erfgoedcommissie. Deze commissie kijkt 

mee, met het doel de staat van monumentale status van het pand of object te 

waarborgen. Voor het indienen van een vergunningaanvraag kunt u ook met de 

gemeente in overleg treden tot het verkrijgen van een verbouwingsadvies. Tijdens 

dit vooroverleg kunt u met het cluster Wabo de (on)mogelijkheden vooraf 

bespreken, zonder direct een vergunningstraject in te gaan. De 

verbouwingsadviezen zijn kosteloos en worden op verzoek in behandeling genomen. 

 
Hoelang duurt een gemiddelde vergunningsaanvraag? 

De afhandeling van een complete vergunningsaanvraag, inclusief alle benodigde 

bouwtekeningen, duurt in de regel maximaal acht weken. Na het verkrijgen van een 

positief advies van de erfgoedcommissie, kan vrijwel direct de omgevingsvergunning 

worden afgegeven. De aanvraag moet dan wel in overeenstemming zijn met het 

geldende bestemmingsplan en het Bouwbesluit. 

 
In hoeverre moet de bouwtekening professioneel zijn? 

Dit is afhankelijk van de beoogde veranderingen aan het pand of object. De 

bouwtekeningen moeten van redelijke kwaliteit zijn, maar het is in gevallen van 

kleinere aanpassingen niet noodzakelijk om dit door een professionele partij te laten 

maken. Cluster Wabo kunt u hierover adviseren. 

 
Hoe wordt tegen verduurzaming aangekeken? 

Er zijn mogelijkheden tot verduurzaming van een gemeentelijk monument. Dit kan via 

het cluster Wabo met de gemeentelijke energiecoördinator worden besproken. Hierbij 

vindt er altijd een afweging plaats tussen het behoud de monumentale waarde versus 

de duurzaamheidsingrepen. 
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Welke kant wordt meestal opgegaan bij verduurzaming? 

Bij de jongere monumenten is dit nog niet veel voorgekomen. Bij de oudere 

monumenten wel. In het laatste geval wordt er meestal wel meer waarde gehecht aan 

de monumentale waarde van het pand, dan aan de duurzaamheidsingrepen. Het 

advies van de erfgoedcommissie wordt ook meegenomen in het te nemen besluit. 

 
Is het bezwaarlijk om een warmtepomp of airco aan de gevel te hangen? 

Het is vaak niet mogelijk om een warmtepomp of airco aan de voorgevel of in het 

zicht te plaatsen. Er bestaan wel mogelijkheden om een warmtepomp of airco aan 

het pand te bevestigen, op een plaats die niet in het zicht is. Dit wordt door de 

gemeente wel per situatie beoordeeld. Het advies is dan ook om dit eerst met cluster 

Wabo te bespreken. 

 

Is het bezwaarlijk om zonnepanelen te plaatsen? 

Het plaatsen van zonnepanelen is afhankelijk van de vraag, of het gemeentelijk 

monument al dan niet binnen het beschermd stadsgezicht valt. Binnen het 

beschermd stadsgezicht geldt er al een zonnepanelenbeleid. Zonnepanelen mogen 

in de binnenstad niet in het zicht worden geplaatst. In de binnenstad zijn er dus 

mogelijkheden, maar dit wordt per pand via maatwerk beoordeeld. Buiten de 

binnenstad is wel meer mogelijk. 

 
Wat is de onderbouwing van het puntensysteem? 

In het voortraject heeft een inventarisatie van panden en objecten plaatsgevonden, 

die kunnen worden aangemerkt als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand. 

Op basis van een aantal criteria zijn punten toegekend met een weegfactor. Een 

pand of object met een hoge score wordt aangemerkt als gemeentelijk monument. 

Een paar categorieën komen sowieso voor aanwijzing in aanmerking (bijv. 

pakhuizen). De scorematrix met toelichting openbaar. Iedereen kan deze opvragen 

via monumenten@gorinchem.nl. 

 
Hoe zit het met het interieur van een gemeentelijk monument? 

Een monument is in zijn totaliteit beschermd, dus zowel het in- als exterieur. Deze 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Detailinformatie van het interieur is niet 

opgenomen in de beschrijving, maar wordt wel beschermd. Het interieur hoort dus 

ook bij de monumentale waarde van het pand. Bij een verbouwing van het 

interieur van een monumentaal pand mogen de authentieke onderdelen niet in het 

gedrang komen. Is het aantoonbaar dat door eerdere ingrepen het interieur van het 

monumentale pand al grotendeels aangetast en/of vernietigd, dan levert dit geen 

probleem op voor de behandeling van de vergunningaanvraag. De huidige staat van het 

pand is immers bij aanwijzing uitgangspunt. 

 
Voor wie wordt het interieur beschermd? 

De gemeenteraad heeft in 2018 bij verordening de algemene beleidslijn vastgesteld, 

dat het interieur en exterieur qua monumentale bescherming onlosmakelijk met 

elkaar zijn verbonden. 

 
Moet voor een reparatie ook een vergunning worden aangevraagd? 

In het geval van een reparatie gaat het om hoeveel procent van het pand gerepareerd 
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moet worden. Het wordt aangeraden om even met cluster Wabo te overleggen over 

de manier van repareren en de materialen die daarvoor worden gebruikt. Dan kan ook 

gerepareerd worden zonder vergunning. 

 
Waarom is ervoor gekozen om geen subsidieregeling in te stellen? 

De gemeenteraad heeft in 2018 besloten om geen subsidieregeling voor 

gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden vast te stellen. Er zijn wel 

een aantal tegemoetkomingen vastgesteld waarop eigenaren van een gemeentelijk 

monument beroep kunnen doen. Denk hierbij aan het niet toepassen van 

legesheffing voor het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning, 

activiteit monument, en voor advies door de erfgoedcommissie. Verder bestaat er 

de mogelijkheid voor monumenteneigenaren voor een gratis abonnement op de 

Monumentenwacht en het verkrijgen van een verbouwingsadvies door cluster Wabo. 

De gemeenteraad kan - n.a.v. verzoeken tot aanpassing van de regelingen - hier 

eventueel verandering in aanbrengen. 

 
Sluiting 

De informatiesessie wordt gesloten. Als er nog vragen zijn, kunnen deze gemaild 

worden naar monumenten@gorinchem.nl. 
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