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Vraag nr. 2021-014 
Onderwerp Patrimoniumpark geen gemeentelijk monument 
Vraagsteller LPL Joost Bruggeman 
Datum 15 februari 2021 
 

 
In de B&W Openbare besluitenlijst d.d. 12-1-2021 onder 5.2 is te lezen dat het college contrair 
aan het advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden heeft besloten Patrimoniumpark 
1-27 en 2-26 niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
 
Vraag. 
Wat is de reden van het college geweest om af te wijken van het advies van de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Leiden? 
 
Antwoord: 
Op het moment dat de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) vergaderde over het al dan 
niet aanwijzen tot gemeentelijk monument van het Patrimoniumpark bestond er volgens de ACL 
niet voldoende bescherming middels het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan miste 
namelijk de dubbelbestemming cultuurhistorisch waardevol voor het Patrimoniumpark 
waardoor de ACL tijdens haar vergadering heeft aangegeven dat door het ontbreken van die 
dubbelbestemming er reden bestond voor positieve advisering. Dit om met name de buitenschil 
van de gebouwen te beschermen.  
 
In het nieuw vast te stellen bestemmingsplan is de dubbelbestemming cultuurhistorisch 
waardevol ter plaatse van het Patrimoniumpark opgenomen en zodoende in overleg met de 
secretaris van de ACL besloten om in afwijking van het advies van de ACL niet aan te wijzen tot 
gemeentelijk monument. 
 
De voornoemde dubbelbestemming cultuurhistorisch waardevol beschermd, net als bij een 
gemeentelijke monumentenstatus, de gehele buitenschil van het gebouw. Bij aanwijzen tot 
gemeentelijk monument wordt ook het interieur van een gebouw beschermd, echter heeft de 
ACL in haar vergadering reeds geconcludeerd dat het interieur van het Patrimoniumpark geen 
hoge beschermingswaardigheid nodig heeft. 
 
Resumerend: Het college heeft aan de wens van de ACL voldaan door voldoende bescherming 
voor de buitenzijde van het Patrimoniumpark te bewerkstelligen middels het bestemmingsplan 
zonder de gemeentelijke monumentenstatus op te leggen.  
 



Daarnaast ligt het Patrimoniumpark op een locatie welke is aangemerkt als bijzonder 
welstandsgebied middels de Welstandsnota, wat uiteraard ook een beschermende factor met 
zich meebrengt.  


