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Onderwerp

Voornemen aanwijzen van bijgebouwen Dijkerstraat 40 en 42 als gemeentelijk monument.

Voorstel

1. Hetvoornemen bekend te maken om de bijgebouwen van Dijkerstraat 4O en42 aan te
wijzen als gemeentelijk monument,
2. Uw besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

Inleiding

Op 4 juli 2019 is een verzoek ontvangen om de bijgebouwen van Dijkerstraat 40 en 42
aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek wordt gedaan namens de eigenaar
in verband met haalbaarheid van planontwikkeling ter plekke. Het verzoek is als bijlage
bijgevoegd.
Bij de aanwijzing als gemeentelijk monument van de boerderijen Dijkerstraat 4O en 42 op
8 november 1994 zijn alleen de delen met de woonhuizen aangewezen als gemeentelijk
monument (redengevende omschrijvingen als bijlage bijgevoegd. Zie ook
https : //www. e lfgoed h u isweert. n l/Mo n u menten -Weert/G emeentel ij ke-
monumenten,/Diikerstraat-40 en https://www.elfgoedhuisweert.nllMonumenten-
Weert/Gemeentel ij ke-mo n u menten/Di ikerstraat-42 ).
Een argumentatie voor deze keuze is bij de besluitvorming niet gegeven. Mogelijk is er
een relatie met de bruikbaarheid van de bijgebouwen. Destijds was erweerstand tegen de
aanwijzing in verband met mogelijkheden van bedrijfsvoering. Wellicht is daarom dit
compromis gesloten. De schuren, alsmede de poort en het bakhuis bij nummer 42 vallen
dus momenteel buiten de bescherming.

Beoogd effect/doel

Dit voorstel beoogt recht te doen aan de cultuurhistorische waarde van het Weerter
ertgoed, de bijgebouwen van Dijkerstraat 40 en 42 in het bijzonder, en dit te behouden
voor de toekomst.
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Argumenten

1.1 De bijgebouwen hebben grote cultuurhistorische waarden.
In de bouwhistorische verkenningen van Dijkerstraat 40 en 42 die bij de aanvraag zijn
gevoegd, worden de waarden van het geheel - boerderij met bijgebouwen - beschreven
en gewaardeerd.
De parallelle schuren en het bakhuis maken onlosmakelijk onderdeel uit van de

ontwikkeling van de boerderijen en het historisch ensemble. Bij nummer 40 is de parallelle
schuur een latere toevoeging, die geheel bijpassend is uitgevoerd. De bebouwing op

nummer 42 is gerealiseerd als tweelinggebouw. De waarden gaan verder dan alleen het
aanzicht vanaf de straat. De schuren maken deel uit van de bedrijvigheid op deze plek en

zijn typisch voor de streek.
Het verzoek tot aanwijzing is onderbouwd met een bouwhistorische verkenning en
waardenstelling. De losstaandc schuren zijn vrij gaaf bewaard gebleven en bevatten naast
de verschijningsvorm nog veel authentieke onderdelen (ook in het interieur).

7.2 Bescherming via alleen het beschermde dorpsgezicht is niet afdoende.
In 2008 is dit gebied Dijkerakker aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht,
zie https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert/Stads-en-Dorosgezichten/IX-
Dijkerakker. Volgens de Ertgoedverordening 2014 en de Welstandsnota 2017 houdt deze

bescherming in dat voor wijzigingen die zichtbaar zijn vanaf de straat én waarvoor een

omgevingsvergunning bouwen nodig is, ook een omgevingsvergunning monument geldt.
Daarbij wordt het advies van de monumenten-welstandscommissie ingewonnen.
Feitelijk is via deze weg alleen de verschijningsvorm van het voorste deel beschermd.
Gehele sloop en passende nieuwbouw zijn mogelijk binnen een beschermd gezicht. In dit
geval van Dijkerstraat 40 e¡t 42 ¿uuderr bij sloop urrieke waarden verloren gaan. Via de

aanwijzing als gemeentelijk monument is behoud en verantwoorde herbestemming
mogelijk.

7. 3 Aanwijzing stimuleert hergebruik.
De bezwaren van 1994 in verband met bedrijfsvoeríng zijn inmiddels vervallen. Bij
aanwijzing van de bijgebouwen als gemeentelijk monument zijn er meer mogelijkheden
voor passend hergebruik vanwege de te beschermen karakteristiek.

1.4 De commissie Cultuurhistorie adviseert de bijgebouwen aan te wijzen als gemeenteliik
monument.
Volgens de vigerende Erfgoedverordening wordt het advies van de commissie
Cultuurhistorie gevraagd. Deze commissie heeft op 26 september 2019 positief
geadviseerd over de aanwijzing. De commissie adviseerde tevens de redengevende
omschrijvingen aan te vullen met de nieuwe gegevens. Op grond hiervan zijn de

redengevende omschrijvingen aangepast, zie bijlagen.

2.7 Voor het aanwijzen van een gemeentelijk monument geldt de Effgoedverordening
Weert 2014.
De Erfgoedverordening bepaalt dat uw ontwerpbesluit, zoals bijgevoegd, aan de zakelijk
gerechtigden (eigenaar en eventuele hypothecaire schuldeisers) om zienswijzen wordt
toegestuurd. Daarna vindt gedurende zes weken terinzagelegging plaats. Daarna volgt een

definitief besluit.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Met het aanwijzen van de bijgebouwen ontstaat voor die onderdelen eveneens de titel om
subsidie voor onderhoud op grond van de Weerter Verordening Instandhouding
Monumenten (WeVIM) aan te vragen. De raad stelt hier jaarlijks een vast budget voor
beschikbaar. De bijgebouwen horen bij de al aangewezen woongebouwen. Per saldo
worden er dus geen monumenten toegevoegd. Daarmee is er voor de gemeente geen
financieel gevolg van de aanwijzing.

Geen personele gevolgen

Bij het starten van de procedure geldt volgens artikel 6 van de Erfgoedverordening 2014
de voorbescherming. Dit betekent dat vanaf het moment van bekendmaking totdat een
besluit is genomen over de aanwijzing de bijgebouwen bescherming genieten als waren ze
al aangewezen.

Duurzaamheid

Door de aanwijzing wordt hergebruik en daarmee duurzaam gebruik gestimuleerd. Deze
boerderijen bestaan al meer dan 100 jaar en blijven zo behouden voor de toekomst.

Uitvoering/evaluatie

Uw ontwerpbesluit toesturen aan eigenaar en eventuele hypothecair schuldeiser en
gedurende zes weken ter inzage leggen. Na ontwerpbesluit en eventuele zienswijzen
definitief besluiten over de aanwijzing van de bijgebouwen van Dijkerstraat 40 en 42 als
gemeentelijk monument.

Comm u n icat¡e/ pa rt¡cipatie

Het ontwerpbesluit wordt via de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts, Marjo Beeren en Henk Creemers van R&E

Extern:

Comm issie Cultuurh istorie

Bijlagen:

. Aanvraag van 1 juli 2019

. Redengevende omschrijving Dijkerstraat 40, behorend bij besluit van B&W van 8
november 1994

. Redengevende omschrijving Dijkerstraat 42, behorend bij besluit van B&W van B
november 1994

. Ontwerpbesluit aanwijzen bijgebouwen Dijkerstrata 40 en 42

. Herziene redengevende omschrijving Dijkerstraat 40
¡ Herziene redengevende omschrijving Dijkerstraat 42
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