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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis.

Uw kenmerk

In onze vergadering van 29januari 2019 hebben wij definitief besloten
om 21 van de 56 provinciale monumenten in de gemeente Hollands
Kroon uit het provinciale erfgoedregister uit te schrijven.
Voor de start van het herijkingsproces stonden er 620 objecten op de
provinciale monumentenlijst. In januari 2011 is de methodiek van de
herijking van de provinciale monumentenlijst vastgesteld. Deze
herijking vindt plaats omdat de provincie zich vooral wil richten op het
behoud en ontwikkeling van objecten en structuren die bepalend zijn
voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische
dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het
Noordzeekanaalgebied.
Binnen vijf jaar draagt de provincie ongeveer 1 20 objecten over aan
gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de
dorpskernen. Dit zijn grotendeels monumenten die de provincie in de
jaren 1 980-1 990 heeft beschermd omdat gemeenten nog niet in staat
waren gemeentelijke lijsten samen te stellen. Om belangrijke lokale
waarden niet verloren te laten gaan heeft de provincie deze
monumenten toen beschermd. Nu gemeenten inmiddels eigen lijsten
opstellen, stelt de provincie de gemeenten voor de monumenten bij hun
eigen lijsten te voegen. Vast staat dat eigenaren van deze objecten nog
drie jaar aanspraak kunnen maken op provinciale subsidies en
laagrentedragende leningen.
De provincie zal ook op beperkte schaal nieuwe monumenten
aanwijzen. Het gaat hier om objecten die bepalend zijn voor de
identiteit van Noord-Holland en waarvoor een nieuwe bestemming
gevonden is. Bij de gemeente Hollands Kroon is dit echter niet het
geval.
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De uitschrijving van de objecten gebeurt in overleg met de gemeenten.
Wij maken nu dan ook bekend om in het kader van de herijking van het
provinciale erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de
Erfgoedverordening Noord-Holland 201 7 in de gemeente Hollands
Kroon per 1 juli 201 9 de navolgende objecten uit het provinciale
erfgoedregister uit te schrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 graftekens Heerenweg te Barsingerhorn,
Koningstraat 29 te Hippolytushoef,
Nieuwstraat 44 te Hippolytushoef,
2 graftekens Waardpolder Hoofdweg 42 te Kolhorn,
Nieuwe Streek 30 te Kolhorn,
Dorpsstraat 1 65 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 1 46 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 148 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 1 73 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 1 45 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 1 97 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 1 29 te Nieuwe Niedorp,
Dorpsstraat 74 te Nieuwe Niedorp,
Haukessluisweg 2A te Slootdorp,
Westerlanderweg 11 3 te Westerland,
Zuid Zijperweg 27 te Wieringerwaard,
Zuid Zijperweg 41 te Wieringerwaard,
Nieuwesluis 31 te Wieringerwaard,
Bosstraat 2 te Winkel.

Het monument gelegen aan de Lotweg 20 te Anna Paulowna zal op
basis van een ingediende zienswijze niet uit het provinciale
erfgoedregister uitgeschreven worden. Reden hiervoor is dat zich in de
boerderij een vierkantsconstructie bevindt en de boerderij derhalve is te
beschouwen als een stolpboerderij. Deze laatste valt onder een van de
structuurdragers van provinciaal belang en dient derhalve niet uit het
erfgoedregister uitgeschreven te worden.
Dit is de laatste gemeente, waarbij provinciale monumenten in het
kader van het herijkingsproces worden uitgeschreven uit het provinciaal
erfgoedregister.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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