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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bij bestudering van het ontwerpbestemmingsplan Het Oude Dorp en de toelichting blijkt dat er in 
het verleden geen gemeentelijke monumenten en geen beschermwaardige ensembles en 
dorpsgezichten zijn aangewezen. Wel zijn op de plankaart de in i991 ge"MIP"te panden 
opgenomen maar ook over de bescherming daarvan is nooit een besluit genomen. 

Wij verzoeken U daarom dringend zo spoedig mogelijk tot een lijst van gemeentelijke monumenten 
en dorpsgezichten te komen. Weliswaar is in de cultuurhistorische paragraaf aandacht besteed aan 
enkele belangrijke historische panden en dorpsgezichten, maar de wijze waarop bescherming is 
geregeld is beslist onvoldoende. Overigens, ook buiten het bestemmingsplan Het Oude Dorp liggen 
beschermwaardige panden. 

De Erfgoedverordening Leiderdorp, zoais vastgesteld in 2008, biedt het College van B&W de 
mogelijkheid, al of niet op verzoek, o.a. monumenten en beschermde dorpsgezichten aan te 
wijzen. Voor zover ons bekend is daar nooit gebruik van gemaakt. Ook is er geen monumenten-
commissie om het College en de gemeenteraad daarin te adviseren. 

Een belangrijke reden om activiteiten op het gebied van (gemeentelijke) monumenten op zo kort 
mogelijke termijn te ontplooien, is dat vanaf 1 april 2012 voor het slopen van bouwwerken geen 
aparte omgevingsvergunning meer nodig is. Dit is geregeld in het Bouwbesluit 2012 dat in werking 
is getreden. Ook voor monumentwaardige panden zoals kerken, die niet via de Monumentenwet of 
de gemeentelijke verordening zijn (voor)beschermd, geldt deze bepaling. Een uitzondering geldt 
voor panden die zich bevinden in een beschermd stads- of dorpgezicht. Dit betekent dat 
onbeschermde monumentwaardige panden kunnen worden gesloopt, zonder dat daar bezwaar 
tegen kan worden gemaakt. 

Het is ons bekend dat o.a. door de Bewonersvereniging 'Het Oude Dorp' initiatieven ontplooit zijn 
om tot een lijst van beschermwaardige panden en dorpsgezichten te komen. Heemschut 
ondersteunt dat initiatief. 
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