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 Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de monumentencommissie Lisse. Met dit verslag wil de 

monumentencommissie inzicht geven in de wijze waarop zij het afgelopen jaar invulling heeft gegeven 

aan haar taak.   

Tijdens dit verslagjaar is de nieuwe erfgoedverordening dit jaar een feit geworden, waardoor Lisse 

aansluit op de Erfgoedwet. Ook een nieuwe regeling voor de commissie is vastgesteld.  

 

Status 
De Monumentencommissie is een commissie conform artikel 84 van de Gemeentewet. De commissie 

heeft tot taak het College van burgemeester en wethouders (B&W) op verzoek of op eigen initiatief te 

adviseren over zaken die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg. De commissie 

brengt jaarlijks, aan het college, verslag uit van haar werkzaamheden. 

 

Samenstelling commissie 
De leden zijn benoemd volgens de Verordening op de monumentencommissie Lisse 2006. 

De commissie kent in 2017 de volgende samenstelling: 

 

De heer A.M. de Gruyl (voorzitter) 

De heer E. Töns (welstand) 

De heer L.W. Dubbelaar 

 

Per 1 januari 2018 gaat Egbert Töns met pensioen. Wethouder Adri de Roon is aangeschoven bij de 

laatste vergadering in december om Egbert Töns te bedanken voor zijn inzet zowel voor welstand als 

voor de Monumentencommissie. 

De heer Töns wordt op 1 januari 2018 vervangen door  de heer T. Jütte van stichting Dorp, Stad en Land. 

De monumentencommissie wordt per 1 januari 2017 ondersteund door Carol Bekker (medewerker 

erfgoed van HLTsamen). 

 

Taken van de commissie 
De voornaamste taak van de Monumentencommissie is het geven van gevraagd en ongevraagd 

schriftelijk advies aan het College van B&W over alle zaken die van belang zijn voor de behartiging van 

de monumentenzorg.  

 

Missie 
De monumentencommissie heeft als missie het behoud, het beter zichtbaar maken en het beleefbaar 

maken van het cultuurhistorisch erfgoed voor de bewoners van de gemeente als een belangrijk 

onderdeel van hun leefomgeving. Op deze wijze tracht de monumentencommissie bij te dragen aan 

het genereren van enthousiasme voor en betrokkenheid bij het behoud, ontwikkeling en de 

herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed. 

 

Contact met portefeuilehouder 
Op 13 april 2017 heeft de commissie voorafgaand aan de reguliere vergadering van de 

monumentencommissie gesproken met de wethouder dhr. A. de Roon. 

 

Vergaderingen 
Aantal vergaderingen in 2017: 8 

Aantal onderwerpen: 14 

Aantal locatiebezoeken: 1 

  



Geadviseerde plannen 
 

1. Keukenhof 1 

Restaureren hekwerk landgoed 

Advies: positief 

De commissie adviseert positief op de nieuwe tekeningen. Ook adviseert zijn de originele bekroning te 

repareren en terug te plaatsen en het advies van de RCE te volgen. 

 

2. Heereweg 218 

Verbouwing achtergevel 

Advies: positief 

De commissie adviseert positief op de nieuwe tekeningen. Het plan is vereenvoudigd t.o.v. de 

oorspronkelijke aanvraag. 

 

3. Vuursteeghlaan 14, april 

Schotelantenne 

Advies: negatief 

De commissie adviseert negatief op het voorstel om een schotelantenne in de voortuin te plaatsen. Het 

ontsiert het aanzicht van de monumentale voorgevel. 

  

4. Heereweg 304 

Woning 

Advies: positief 

De commissie adviseert positief op het plan. De commissie gaat akkoord met het vervangen van het 

hek aan de voorkant mits het er hetzelfde uitziet als het oude hek en de delen van het oude hek die 

nog goed zijn worden bewaard en hergebruikt voor het opknappen van het hek aan de zijkant. 

Bestaande sierkrullen hergebruiken bij de entree. Het hek aan de zijkant wordt gerepareerd waarbij 

delen uit het hek van de voorkant worden hergebruikt. 

5. Heereweg 460a 

Wagenschuur 

Advies: positief onder de voorwaarde dat de tekening volgens het advies wordt aangepast. 

De monumentencommissie vindt dat de nieuwe tekeningen niet overeenkomen met de aanwijzingen 

uit het vorige advies van de monumentencommissie en het boekje dat toen is ingediend. 

Aanvrager maakt een nieuwe tekening van de bestaande toestand. De commissie mandateert de 

voorzitter om over de tekening te adviseren. 

 

6. Ontwerp erfgoedverordening Lisse 2017 en Verordening erfgoedcommissie Lisse 2017. 

Ter inzage 

De commissie dient een zienswijze in bij het college. 

7. Keukenhof 11 

Het uitvoeren van onderhoud en het verbouwen van het Zwitsers speelhuis 

Advies: positief 

Het plan komt tegemoet aan het advies van de RCE van 27 juni 2017. De commissie gaat akkoord met 

het plan. 

 

8. Keukenhof 7 

Sloop en herbouwen van de kapschuur kinderboerderij Poelepetaat 

Advies: negatief 

De commissie hecht eraan dat er advies wordt gevraagd aan de RCE over de sloop, omdat de schuur 

onderdeel is van het Rijksmonument Keukenhof (ensemble). Ook denkt de commissie dat er 

constructieve mogelijkheden zijn om de schuur te behouden. Samenvattend vindt de commissie dat er 

nog onvoldoende gronden zijn om de schuur te slopen.  

  



Voorbesproken plannen of ter kennisname 
 

 

9. Vuursteeghlaan 14 

Woning 

Ter voorbespreking 

 

10. Ontwikkeling Raadhuisplein, Heemskerkplein 

Ter kennisname. 

 

11. Heereweg 176a 

Restaurant 

Ter voorbespreking 

 

12. Kanaalstraat 33 

Ontwikkeling naar bestemming Wonen en Detailhandel 

Ter voorbespreking 

 

13. Loosterweg Noord 6 

Sloopvergunning 

Ter kennisname 

 

14. Keukenhof 

Conserverende restauratie 2e verdieping en zolder 

Ter kennisname 

 

 

Tenslotte 
Door het vaststellen van de nieuwe Verordening erfgoedcommissie Lisse 2017 is de naam van de 

monumentencommissie Lisse halverwege 2017 verandert in Erfgoedcommissie Lisse. 

 

 

 

Namens de commissie,  

C. Bekker (secretaris) 

Juli 2018 


