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Frank de Klerk

Geachte voorzitter, dames en heren,
Dank voor de mogelijkheid om hier vandaag in te spreken naar
aanleiding van een motie van Westland Verstandig, die de ruiming van
de RK Kerkhof aan de orde stelt.
Het Genootschap Oud Westland staat op het standpunt dat de RK
Kerkhof van monumentale waarde is en verzet zich tegen ruiming.
Daartoe heeft het GOW een bezwaarschrift ingediend tegen de
omgevingsvergunning. Tevens ondersteunt het GOW de door de Bond
Heemschut en het Cuypersgenootschap ingediende aanvraag om de RK
Kerkhof op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De aanvraag
gaat uitvoerig in op de monumentale waarde van de Kerkhof en de
cultuurhistorische en fu neraire waarde.

De Kerkhof is nauw verbonden met de geschiedenis van Katholiek
Naaldwijk. Tot 1931 stond de Katholieke kerk op de plek waar nu de
Voorhof, het deel met de Piëta, van de Kerkhof is. De grond voor de
Kerkhof is in 1828 door de parochie aangekocht. Bij een inventarisatie in
2OAT om tot een lijst van gemeentelijke monumenten te komen, kreeg
het Kerkhof een beoordeling van 15 punten vanwege de
sociaalhistorische en funeraire waarde. Deze beoordeling zou toereikend
moeten zijn voor plaatsing op de monumentenlijst. De parochie heeft vijf
jaar geleden ondanks een aanbod van de gemeente Westland, niet
meegewerkt aan plaatsing op deze lijst. ln plaats daarvan werden in
stilte plannen gemaakt voor de ruiming van dit Kerkhof.
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ln de procedure tot afgifte van de omgevingsvergunning is geen rekening
gehouden met deze historische en monumentale waarden. Het moet het
GOW van het hart dat de gemeente Westland nauwelijks oog heeft voor
monumentale belangen. De gemeentelijke monumentencommissie heeft
regelmatig het nakijken en moet zich noodgedwongen beperken tot de
kleur van de dakpannen of de vorm van de kozijnen. lntussen hebben
andere afdelingen van de gemeente vergunningen afgegeven. Binnen
een week na de aanvraag heeft het College, als het ware per
ommegaande, de omgevingsvergunning voor de ruiming verleend.
De Kerkhof heeft de bestemming 'maatschappelijke' doeleinden. De RK
parochie Sint Adrianus heeft wellicht gelijk als zij stelt dat zij geen
bouwplannen aan het onhruikkelen is. Dat kan helemaal niet op deze
bestemming en een kerkgenootschap is geen projectontwikkelaar. Toch
kiest het parochiebestuur voor herinrichting. ln een recente verklaring
zegt het parochiebestuur uit respect voor de doden de Kerkhof her in te
richten als monument. ln werkelijk gaat het slechts om herinrichting van
de Voorhof, een zeer klein deel van het kerkhof. De resterende 2900
vierkante meter worden bouwrijp gemaakt onder een misleidende
noemer. De vrees voor toekomstige hoogbouw is terecht. lk hoef slechts
te verwijzen naar de omgevingsvisie Westland en de aljaren naar deze
d room kavel i kkebaa rdende projecto ntwi kkelaa rs.
I

De bouwbedrijven zijn zo gretig dat de firma Tetterode, bouwer van de
Harmonie, al een quick scan op grond van de Flora- en Faunawet heeft
laten uitvoeren. Deze stelt dat er geen zeldzame dieren op de Kerkhof
voorkomen en dat er genoeg groen in de omgeving is waarnaar vogels
kunnen uitwijken. Hoe gretig kun je ztjn? Geen oog voor andere zaken
zoals natuur en monumenten. Het GOW verzoekt de gemeente
dringend de monumentale waarde van de Kerkhof door de deskundigen
te laten beoordelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Cultuur
Historische Effectrapportage zoals is uitgevoerd ten behoeve van
bouwplan De Harmonie (de voormalige pastorie) op de hoek van de
Dijkweg-Verdilaan. Daarvoor past geen haastig afgegeven
omgevingsvergunning en is tijd nodig.

Dankuwel.
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