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Jaarverslag 2017- 2018
A2-Erfgoedcommissie
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de A2-Erfgoedcommissie over 2017 en 2018.
Burgemeester en wethouders van de drie A2-gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard hebben in 2014 besloten om gezamenlijk een monumentencommissie aan
te stellen.
Na de totstandkoming van de A2-Erfgoedcommissie in 2014 hierbij het tweede
jaarverslag dat de commissie aanbiedt.
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In het jaarverslag 2015-2016 is door de A2-Erfgoedcommissie aandacht gevraagd voor
een evenredige vertegenwoordiging van de drie gemeenten in de commissie. De toen
bestaande onevenredige vertegenwoordiging maakte de commissie kwetsbaar inzake
kennis van de ruimtelijke context in met name Heeze-Leende en Cranendonck.
Uit overleg tussen de voorgaande portefeuillehouders erfgoed van de drie A2-gemeenten
en de ambtelijke secretarissen van commissie werd eveneens opgemerkt dat de
samenstelling van de A2-Erfgoedcommissie te eenzijdig was en dat kon worden volstaan
met 4 a 5 leden, waarbij de kwaliteit en kennis van de commissie gehandhaafd blijft. Met
eenzijdige samenstelling wordt bedoeld dat 5 van de 7 leden plaatselijke kennis hebben
gericht op Valkenwaard en geen enkele op Cranendonck.
Nu op grond van voornoemd artikel de leden van A2-Erfgoedcommissie in 2018 zijn
afgetreden, is door de colleges van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en HeezeLeende in hun vergaderingen van respectief op 31 juli 2018, 14 augustus 2018 en 21
augustus 2018 de nieuwe samenstelling van de A2-Erfgoedcommissie benoemd.
Gelet op het bovenstaande is besloten de navolgende personen te (her)benoemen:

1. dhr. Ir. N.L.M. Drijvers; bouwhistoricus/restauratie architectuur en
plaatselijke deskundige Heeze-Leende;
2. dhr. Dr. H.T.A.M. van Mierlo RA, plaatselijk historisch deskundige
Valkenswaard;
3. mevr. J. Stoelhorst MA, Bouw- en kunsthistoricus;
4. dhr. T. van Cranenbroek, lid Heemkundekring "De Baronie van
Cranendonck", plaatselijke deskundige Cranendonck.
Op 12 september 2018 zijn de niet benoemde leden, de herbenoemde leden en het
nieuw benoemde lid van de besluiten in kennis gebracht.
De eerste vergadering in de nieuwe samenstelling heeft op 22 november 2018
plaatsgevonden.
Secretariaat
Het secretariaat wordt gevormd door ambtelijke vertegenwoordigers van de betreffende
gemeenten:
Gemeente Cranendonck
mevr. K. Evers
dhr. J. van der Veen
Gemeente Heeze-Leende
dhr. M. Antonis
Gemeente Valkenswaard
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1. De A2-Erfgoedcommissie
"De A2-Erfgoedcommissie heeft tot taak het college op verzoek of uit eigener beweging
van voorlichting en advies te dienen over aangelegenheden die van belang zijn voor de
behartiging van de monumentenzorg:

1. Het toepassen van de voorschriften genoemd in de Monumentenwet en de
Monumentenverordening/Erfgoedverordening;
2. Het plaatsen en afvoeren van monumenten als bedoeld in de
Monumentenwet en de Monumentenverordening/Erfgoedverordening op
respectievelijk van de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst;
3. De verlening van restauratiesubsidies op grond van de subsidieverordening
onderhoud gemeentelijke monumenten;
4. Het beschermen van cultuurhistorische monumentale natuurobjecten
(bomen, boomgroepen, landschapselementen) die van lokaal en nationaal
belang zijn. Het adviseren over voorschriften inzake resultaatgerichte
aanpak tot behoud van al het monumentaal groen binnen de
gemeentegrenzen;
5. Het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking in het algemeen
en de eigenaren en bewoners van monumenten in het bijzonder bij de
zorg voor deze objecten."
Zo staat de taak van de A2-Erfgoedcommissie omschreven in artikel 2 van de
"Verordening op de A2-Ergoedcommissie" zoals door de afzonderlijke gemeenteraden in
2015 is vastgesteld. Deze verordening vormt de juridische basis voor het functioneren
van de Erfgoedcommissie.
Op grond van artikel 5, vierde lid van de Verordening op de A2-Erfgoedcommissie treden
leden van deze commissie na verloop van een periode, die gelijk loopt met de
zittingsperiode van de colleges af. De eerste periode is derhalve in 2018 geëindigd.
De A2-Erfgoedcommissie bestond in de zittingsperiode 2014-2018 uit zeven leden met
deskundigheid op de navolgende terreinen: historische bouwkunde/restauratie,
cultuurhistorie, kennis van de gemeentelijke geschiedenis. Op 20 mei 2014 zijn de
onderstaande zeven personen benoemd als lid van de A2-Erfgoedcommissie:
Deskundige lokale geschiedenis en voorzitter:
dhr. A.C.M. van Loon
Lokaal deskundige cultuurhistorie
dhr. H.C.M. Toussaint
Architect
dhr. Ir. N.L.M. Drijvers
Bouwkundige
dhr. Ing. W.L.P. Gooien
Specialist uitvoering en kosten
dhr. WJ.H.C. Garis
Historicus
dhr. Dr. H.T.A.M. van Mierlo, RA
Kunsthistorica
mevr. J. Stoelhorst, MA
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2. Werkzaamheden Commissie
2.1. Vergaderingen
De A2-Erfgoedcommissie vergadert eens in de acht weken respectievelijk in het
gemeentehuis in Heeze-Leende, Valkenswaard of Cranendonck.
Op 30 oktober 2014 heeft de eerste vergadering van de commissie plaatsgevonden in het
gemeentehuis van Heeze-Leende in aanwezigheid van toenmalig portefeuillehouder
gemeente Heeze-Leende, de heer J.CJ. van Bree.
In 2017 heeft de commissie 6 maal vergaderd.
In 2018 heeft de commissie in oude samenstelling 4 maal vergaderd.
In 2018 heeft de commissie 1 maal in de nieuwe samenstelling vergaderd.
Omdat de vergaderingen openbaar zijn, wordt de agenda in de week voor de vergadering
gepubliceerd op de gemeentelijke websites en in de plaatselijke kranten.

2.2. Uitgangspunten advisering
Bij het uitbrengen van adviezen laat de commissie zich, overeenkomstig artikel 3 van de
door de afzonderlijke gemeenten vastgestelde Verordening op de A2-Erfgoedcommissie,
uitsluitend leiden door overwegingen van archeologisch, cultuurhistorisch,
architectonisch, volkskundig en wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen
verband houdende met de uiterlijke verschijningsvormen.
De A2-Erfgoedcommissie heeft de bevoegdheid, na goedkeuring van het betreffende
college, om indien nodig extern advies in te winnen.

2.3. Adviezen
In de jaren 2017 - 2018 zijn onderstaande adviezen verstrekt.

2017 Valkenswaard
1. Leenderweg 46 advisering wijzigen pand.
2. Nieuwe Waalreseweg 189 advisering wijzigen pand.
3. Past. Bolsiusstraat 10 advisering wijzigen pand.
4. Dorpsstraat 22 advisering aanwijzing gemeentelijk monument.
5. Julianastraat 12 advisering aanpassing redengevende omschrijving.
6. Leenderweg 7 advisering subsidie instandhoudingswerkzaamheden.
7. Kromstraat 4 advisering wijzigen pand.
8. Bergeijksedijk 26 advisering aanwijzing gemeentelijk monument.
9. Dorpsstraat 13 advisering cultuurhistorisch waardevol (sterstatus).
10. Dorpsstraat 15 advisering cultuurhistorisch waardevol (sterstatus).
11. Dorpsstraat 18 advisering cultuurhistorisch waardevol (sterstatus).
12. Hoeverdijk 94 advisering cultuurhistorisch waardevol (sterstatus).
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13. Kapellerpad 8 advisering aanwijzing gemeentelijk monument.
14. Leenderweg 219 advisering cultuurhistorisch waardevol (sterstatus).
15. Poterseind 7 advisering verzoek aankoop weggedeelte voorzijde woning.
16. Markt 53 en 55 advisering wijzigen pand.
17. Markt 4 advisering wijzigen pand.
18. Dorpsstraat 50 advisering wijzigen pand.
19. Beelmanstraat, Karei Mollenstraat Noord en Meerstraat advisering aanwijzen
straten als gemeentelijk monument (niet akkoord).
20. Hofnar 2 advisering subsidie instandhoudingswerkzaamheden.
21. Leenderweg 46 advisering subsidie instandhoudingswerkzaamheden.
22. Leenderweg 1 advisering wijzigen pand.
2017 Heeze-Leende
1. Schoolstraat 2 te Heeze, advisering subsidie instandhoudingswerkzaamheden.
2. Laan van Providentia 1 te Sterksel, advisering subsidie
instandhoudingswerkzaamheden.
3. Emmerikstraat 31 te Heeze, advisering subsidie
instandhoudingswerkzaamheden.
4. Leenderweg 4 te Heeze, advisering voornemen intrekking status
rijksmonument.
5. Kapelstraat 29 te Heeze, advisering wijzigen pand.
6. Jan Deckerstraat 45 te Heeze, advisering subsidie
instandhoudingswerkzaamheden.
2017 Cranendonck
1. Grootschoterweg 92 te Budel-Schoot, advisering aanwijzing gemeentelijk
monument.
2. Pater Ullingstraat 1 te Budel-Schoot, advisering cultuurhistorisch waardevol
(sterstatus).
3. Dorpsstraat 44 te Soerendonk, advisering verbouwplan langgevelboerderij.
4. Damenweg 15-15Ate Soerendonk, advisering subsidie
instandhoudingswerkzaamheden.
2018 Valkenswaard
1. Leenderweg 1 advisering wijzigen pand.
2. Dorpsstraat 48 advisering wijzigen pand.
3. Bergstraat 58 advisering wijzigen pand.
4. Dommelseweg 141 advisering gebruik gronden bij monument.
5. Westerhovenseweg 2 advisering wijzigen pand.
6. Eksterlaan/Merellaan advisering materialen beschermd dorpsgezicht.
7. Markt 49-51 advisering wijzigen pand.
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8. Bakkerstraat 1 advisering subsidie instandhoudingswerkzaamheden.
9. Bakkerstraat 10 advisering wijzigen pand.
10. Markt 14 advisering wijzigen pand.
11. Molenstraat 207 advisering wijzigen pand.
12. Eindhovenseweg 300 advisering wijzigen pand.
13. Dorpsstraat 81 advisering wijzigen pand.
14. Zeelberg 56 advisering wijzigen pand.
15. Markt 66 advisering wijzigen pand.
16. Bosstraat 85 advisering wijzigen bouwwerk.
17. Leenderweg 18 advisering wijzigen pand.
18. Achterste Brug 16 advisering wijzigen pand.
19. Kapellerpad advisering cultuurhistorisch waardevol (sterstatus).
20. Markt 35 advisering wijzigen pand.
21. Eksterlaan 6 advisering kappen boom bescherm dorpsgezicht.
22. Dorpsstraat 51 advisering wijzigen pand.
23. Keersop 32 advisering wijzigen pand.
2018 Heeze-Leende
1. Jan Deckerstraat 26 te Heeze, advisering wijzigen pand.
2. Schoolstraat 4-6-8 Heeze, advisering aanwijzing gemeentelijk monument.

2018 Cranendonck
Gemeente Cranendonck had in 2018 geen adviezen gevraagd.
Hieronder een matrix met een overzicht van het aantal adviseringen totaal en per
gemeente over de jaren 2017 en 2018.

Intergemeentelijke Adviescommissie voor Cultuurhistorie en Identiteit in Ruimtelijke Context

A2-EC

SAMENWERKING
A2-GEMEENTEN

A2-Erfgoedcommissie

Cranendonck | Heeze-Leende | Valkenswaard

Postbus 10.000
5590 GA Heeze

Onderwerp
Advisering aanwijzing
monument

laar
2017
2018

Valkenswaard

HeezeLeende

Cranendonck

Totaal

4
0

0
1

1
0

5
1

Advisering aanwijzing
Cultuurhistorisch waardevol
(sterstatus/beeldbepalend)

2017
2018

5
1

0
0

1
0

6
1

Advisering (concept) aanvraag
omgevingsvergunning voor
wijzigen of slopen monument of
cultuurhistorisch waardevol
pand (sterstatus)

2017
2018

9
18

1
1

1
0

11
19

Advisering m.b.t.
subsidieaanvraag

2017
2018

3
1

4
0

1
0

8
1

Advisering anderszins

2017
2018

1
3

1
0

0
0

2
3

Totaal

2017
2018

22
23

6
2

4
0

32
25

45

8

4

57

Totaal-generaal

3. Evaluatie en kosten
Evaluatie

Op 8 juni 2017 heeft de A2-Erfgoedcommissie een evaluatievergadering gehouden.
Gekeken is naar de beoogde doelstelling van de vorming van de A2-Erfgoedcommissie,
de bereikte resultaten en aandachtspunten.
De beoogde doelstelling A2-Erfgoedcommissie was:
- Verminderen kwetsbaarheid van de afzonderlijke monumentencommissies
- Versterken van de kwaliteit van de advisering
- Versterken van de dienstverlening
- Vergroten van de efficiency
- Meer effectiviteit
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Bereikte resultaten

De kwetsbaarheid van sommige afzonderlijke monumentencommissies bestond voorheen
onder meer uit het ontbreken van vertegenwoordigers uit diverse disciplines. In de A2Erfgoedcommissie worden diverse noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd dan wel
facilitair ingezet. Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijk vereisten van een
onafhankelijke monumentencommissie waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn.
Inzet en kennisdeling van de vertegenwoordigers uit de diverse disciplines borgt de
kwaliteit van de advisering door de A2-Erfgoedcommissie. Maar dit was eveneens het
geval in de voormalige gemeentelijke monumentencommissies.
Door de inzet van een bouwkundig lid van de A2-Erfgoedcommissie in de gecombineerde
welstands- en monumentencommissie worden de ingediende bouwplannen integraal
beoordeeld en wordt de dienstverlening aan de indieners versterkt door het korte
tijdsverloop voor en gezamenlijke beoordeling van zijn/haar bouwplan. Hoewel dit leidt
tot een betere efficiency, effectiviteit en dienstverlening is dat geen gevolg van de
instelling van de erfgoedcommissie maar van de samenwerking tussen de welstands- en
Erfgoedcommissie.
Aandachtspunten

In de A2-Erfgoedcommissie waren de drie gemeenten onevenredig vertegenwoordigd. Dit
maakte de commissie kwetsbaar als het gaat om kennis van de ruimtelijke context over
met name Cranendonck. Bij de samenstelling van de huidige A2-Erfgoed-commissie is
voornoemd aandachtspunt meegenomen. Er is thans geen sprake meer van een
onevenredige samenstelling.
De meerwaarde door samenwerking van de drie gemeenten wordt niet altijd door de
erfgoedcommissie ervaren. Dit betreft in het bijzonder de voortgang van de actiepunten
na advisering en is daarmee niet zozeer een gevolg van de instelling van de
Erfgoedcommissie als wel een probleem dat per gemeente op ambtelijk niveau aandacht
verdient. Dit speelt vooral in Valkenswaard waarbij door een inhaalslag veel actiepunten
aanwezig zijn die afgehandeld moeten worden. De gemeente Valkenswaard is planmatig
met de voortgang van de afhandeling van de actiepunten aan de slag gegaan. Dit heeft
geleid tot een inhaalslag.

Kosten
De kosten van de adviserende werkzaamheden van de commissie bestaan uit de
presentiegelden en reiskostenvergoeding voor de commissieleden. De kosten worden
door de drie afzonderlijke gemeenten gelijk verdeeld.
In 2017 is € 98,32 per vergadering aan presentiegeld vergoed en km-vergoeding van €
0,19 netto. De totale kosten bedroegen € 3.227,66.
In 2018 is € 98,32 per vergadering aan presentiegeld vergoed en km-vergoeding van €
0,19 netto. De totale kosten bedroegen € 2.006,68.
De ambtelijke vertegenwoordigers zijn roulerend aanwezig bij de vergadering,
afhankelijk van de vergaderlocatie en de agendapunten. De ambtelijke secretaris
verzorgt tevens de verslaglegging.
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Conclusie
De Erfgoedcommissie concludeert dat van de vijf beoogde doelstellingen, de eerste drie
reeds eerder waren gerealiseerd en de laatste twee door de aangebrachte aanpassingen
in de periode 2017-2018 thans eveneens zijn gerealiseerd.
Dit neemt niet weg dat de Erfgoedcommissie terugkijkend over de afgelopen bijna twee
jaar de mening is toegedaan dat de gezamenlijke Erfgoedcommissie van de drie
gemeenten een meeropbrengst heeft gehad ten opzichte van die van de som der delen
(de drie afzonderlijke gemeentelijke monumentencommissies), maar dat tegelijkertijd die
extra waarde niet voor elk van de voorgaande gemeentelijke monumentencommissies
even groot is geweest.
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