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Algemeen

Met dank aan onze donateurs hierbij, voor hen en voor andere belangstellenden, 
een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de stichting in 2012.
De website is verder uitgebouwd, ook met gemeentelijke en algemene 
informatie, en wordt goed bekeken. 

Verlies

 

Ook dit jaar zijn weer verschillende panden met cultuurhistorische waarde 
verloren gegaan, meestal door sloop die door gebrek aan planologische 
bescherming niet kon worden voorkómen. Naast panden die hierna ter sprake 
komen betrof dit een 18e eeuwse landbouwschuur aan de Oudelandsedijk 8 
Dirksland , een arbeiderswoning Battenoordsedijk 12 Battenoord en een 
weegbrughuisje Oosthavendijk Middelharnis.

Bestemmingsplannen

Omdat er binnenkort een financiële sanctie staat op het niet tijdig herzien van 
een bestemmingplan zijn de gemeentes erg ijverig geweest met nieuwe 
bestemmingplannen. Wij hebben daarom verschillende delen van ons eiland 
geïnventariseerd op cultuurhistorisch waardevol te achten panden, op basis van 
eerdere inventarisaties van het MIP (Monumenten Inventarisatie Project) en de 
informatie aanwezig in de KICH (Kennis Infrastructuur CultuurHistorie). 
Geïnventariseerd zijn de buitengebieden van alle vier gemeenten en daarnaast de 
dorpskernen van Dirksland, Middelharnis en Sommelsdijk (exclusief het 
beschermde dorpsgezicht), Achthuizen en Ooltgensplaat. Op grond hiervan zijn 
voorstellen gedaan voor het planologisch beschermen van panden in de nieuwe 
bestemmingsplannen. De gemeente Dirksland had eind 2011 een project 
aangekondigd om samen met ons hun gehele grondgebied te inventariseren maar 
daarvan is helaas niets meer gehoord.



Ingaande 1 januari 2012 zijn de gemeenten verplicht de cultuurhistorische 
waarden in een bestemmingsplangebied te analyseren en daaraan conclusies te 
verbinden die in het plan worden verankerd, zoals dit al eerder voor de 
archeologische waarden was ingevoerd. Wij hebben de gemeenten Dirksland en 
Oostflakkee, die in de (voor)ontwerpen van hun bestemmingsplannen nog geen 
duidelijk blijk gaven  op deze regels in te spelen, gevraagd dit alsnog te doen. 
Planologische bescherming kan bijvoorbeeld door een pand op de 
bestemmingsplankaart de aanduiding “karakteristiek” te geven, en in de regels 
op te nemen dat bij de zo aangeduide panden de cultuurhistorische waarde moet 
worden meegewogen bij het beoordelen van een omgevingsvergunning voor 
wijziging of sloop. Een zwaardere bescherming kan worden verkregen door een 
pand tot gemeentelijk monument te bestemmen, dan geldt de 
erfgoedverordening en is bij een omgevingsvergunning ook een advies van de 
monumentencommissie verplicht.

Naar aanleiding van onze reactie op het voorontwerp of zienswijze op het 
ontwerp is een aantal bestemmingsplannen gedeeltelijk aangepast door 
uitbreiding van de planologische bescherming:

- Landelijk Gebied (Goedereede)
- Oudeland en Oude Nieuwland 
- Buitengebied (Middelharnis)
- Middelharnis

Bij dit laatste bestemmingsplan hebben wij de gemeente nog gewezen op enkele 
verschillen tussen toezeggingen in de raadsvergadering en de planologische 
bescherming in het vastgestelde plan.
Bestemmingplannen die niet zijn aangepast vanwege verwijzing naar een nog te 
verrichten inventarisatie en eventuele bescherming in dat kader zijn:

- Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012
- Dorpsgebied Dirksland
- Dorpsgebied Melissant

Een aantal bestemmingsplannen is naar aanleiding van onze reactie door de 
gemeente niet aangepast op basis van niet relevante argumenten, onder andere 
omdat wij geen contact hadden opgenomen met de eigenaren van de panden 
waarvoor wij in onze zienswijze planologische bescherming voorstellen. Dit 
betreft:

- Oude Tonge dorp 
- Buitengebied Oostflakkee
- Ooltgensplaat dorp 
- Achthuizen/Langstraat/Zuidzijde  

Nog geen reactie is ontvangen op ons commentaar op de bestemmingsplannen:
- Buitengebied Dirksland
- Sommelsdijk



Uienrennen

Naar aanleiding van de voorgenomen sloop van een uienren, Havenweg 3 
Ouddorp, is een inventarisatie gehouden. De paar uienrennen die op Flakkee 
stonden zijn al verdwenen, alleen in Ouddorp zijn er nog vier over, waarvan de 
te slopen uienren ruim de grootste is. Met de nabijgelegen hooimijt valt deze in 
de geplande groenvoorziening voor de daar nieuw te bouwen wijk. 
Uienrennen zijn een specifiek Zeeuws en Zuid-Hollands verschijnsel, en ook in 
Zeeland blijken er weinig of geen uienrennen meer over te zijn. Reden voor ons 
om bezwaar te maken tegen de voorgenomen sloop en met de eigenaar, de 
gemeente, in overleg te gaan over diverse mogelijkheden voor behoud van deze 
kwetsbare agrarische monumentjes. Een besluit is nog niet gevallen.

Hart van Dirksland



Voor de voormalige 19e eeuwse bewaarschool en de bijbehorende 
onderwijzerswoning, Achterdorp 11/13 (nr 11 was een MIP-pand), liep nog ons 
bezwaar tegen de afwijzing van ons verzoek om deze panden aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Op basis van het advies van de commissie van advies 
voor de bezwaarschriften hebben B&W ons bezwaar tegen de afwijzing gegrond 
verklaard. Het nemen van het besluit hebben zij echter in strijd met de wettelijke 
termijn uitgesteld tot de dag nadat de sloop was voltooid. Het besluit hield dan 
ook tevens het beëindigen van de procedure in “gezien de huidige feitelijke 
omstandigheden”. Bovendien was gesloopt ondanks het feit dat dit niet mocht 
op grond van de voorbescherming zoals geregeld in de erfgoedverordening. Wij 
hebben onze mening over deze gang van zaken in een open brief aan 
betrokkenen meegedeeld. De twee 17e eeuwse winkeltjes er naast moesten ook 
het veld ruimen voor het nieuwe “hart”. 
Onze bezwaren tegen het plan Hart van Dirksland zijn in beroep bij de Raad van 
State behandeld. Inmiddels was al gesloopt en was de bouw op eigen risico 
gestart, ondanks eerdere toezegging te wachten op de uitspraak op het beroep. 
Wij hebben bij de Raad van State gepleit voor een één verdieping lagere 
nieuwbouw, ofwel bouwen zo hoog als de projectontwikkelaar dit steeds in haar 
plaatjes aangaf. Verder hebben wij verzocht om een uitspraak over in hoeverre 
onjuiste voorlichting aan de gemeenteraad toegelaten is, en in hoeverre de 
implementatie van het verdrag van Malta (over voorrang van behoud in situ van 
archeologische waarden) in de Nederlandse wet correct is. 
De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Zij is daarbij niet 
ingegaan op het feit dat de goedkeuring door welstand, die uitsluitend 
betrekking heeft op de welstandseisen binnen de grenzen die het voorgestelde 
bestemmingplan stelt, als argument is gebruikt om dit bestemmingsplan goed te 
keuren. Over de in plaatjes en bouwtekening ten onrechte te laag voorgestelde 
hoogte van het plan wordt gesteld dat de raad geen verkeerde voorstelling van 
zaken heeft gehad. Bij het beoordelen van de woningbehoefte zijn de door ons 
aangevoerde cijfers niet in de overwegingen meegenomen, dat geldt ook voor de 
cijfers van de omwonenden over de parkeerruimte. 
Zie verder www.dorpsgezicht.net.

Zweedse woningen

Behoud van het gehele complex geschenkwoningen is niet mogelijk nu de 
gemeenteraad een voorbereidingsbesluit heeft genomen alléén voor de drie paar 
woningen die in de buitenbocht van de Prinses Margrietstraat staan. Er is een 
sloopvergunning verleend voor alle woningen, maar voor deze drie paar die nu 
gemeentelijk monument zijn is nog een aanvullende omgevingsvergunning 
vereist.  De eerste fase van de sloop is inmiddels begonnen.



Boerderij Rosmolen, Tilsedijk 2, Den Bommel

Er is een vergevorderd plan om deze voormalige boerderij te verbouwen en een 
zorgfunctie te geven. Het betreft een boerderij uit 1898 waarvan de buitenzijde 
nog vrijwel geheel in oorspronkelijke staat verkeert. Het bouwplan voorziet in 
het vervangen van de oostgevel door glaswanden en de zuidgevel door een open 
ruimte. Onze pogingen tot overleg met de betrokkenen hebben alleen bij de 
gemeente uiteindelijk enig resultaat gehad.
Tegen het ontwerp besluit omgevingsvergunning hebben wij een zienswijze 
ingediend, ook omdat er goede mogelijkheden zijn om de gewenste 
herbestemming te realiseren met behoud van de buitengevels.
Na een inventarisatie van boerderijen in de gemeente Oostflakkee hebben wij 
een aanvrage gedaan om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Uit 
de inventarisatie bleek namelijk dat zo’n gave boerderij en met name de houten 
oostgevel, met mendeuren met  klinket en bovenlichten, wagendeuren, hooiluik 
en origineel hang- en sluitwerk, verder alleen te vergelijken is met Bouwlust, 
Oudelandsedijk 11, een 18e eeuws rijksmonument. 
De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend, zij acht de 
voorbescherming op grond van ons verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk 
monument hier niet van toepassing. Wij zijn hier tegen in beroep gegaan bij de 
rechtbank, de procedure loopt nog. Het slopen van het inwendige is inmiddels 
gestart, voor nieuws zie www.dorpsgezicht.net.



Regenboog Ooltgensplaat

Naar aanleiding van de sloopaanvrage voor de na de ramp geschonken school de 
Regenboog in Ooltgensplaat hebben wij overleg van omwonenden bijgewoond 
en hebben wij samen met hen een aanvrage ingediend voor aanwijzing als 
gemeentelijk monument. Gedurende de procedure hiervoor is het pand onder 
onduidelijke  omstandigheden afgebrand.

Overige

Met diverse partijen is contact geweest over diverse onderwerpen, zoals het 
Spuikwartier, de locatie van de voormalige Mennistenkerk, de kademuren van 
Sommelsdijk, de kunst in de Samaritaan en een ingrijpende verbouwing van een 
gemeentelijk monument in Goedereede.

In het verleden hebben wij gepleit voor behoud van de Wilhelminabrug in 
Middelharnis. Tot onze vreugde heeft de gemeente zelf recent deze brug 
gerestaureerd.

Zoals ook uit het bovenstaande valt af te lezen was het contact met de vier 
huidige gemeenten wisselend van kwaliteit. Wij hopen dat de fusie althans wat 
betreft de waardering van de cultuurhistorische waarden op ons eiland een 
vooruitgang zal kunnen betekenen en hopen op een constructieve samenwerking 
met de aanstaande gemeente Goeree-Overflakkee.
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