
 
 
 

VERGADERVERSLAG           10 SEPTEMBER 2018 – 13.00 UUR 

        GEMEENTEKANTOOR LEEUWARDEN 
Aanwezig namens: 

 

Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:  Gemeente Heerenveen: Gemeente Leeuwarden: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Koos van der Schaaf     Kor Oosterhuis 
Jan Galama      Anita van Os       Leo van der Laan 
Kees de Boer      Dirk-Jan de Goede 
      
Punt: 

 

Betreft: Actie:  

1. Opening Piet Vellinga opent het overleg met een welkom aan alle aanwezigen en een dank 
aan de Gemeente Leeuwarden voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte. 
Piet vertelt dat het goed gaat met de monumentenstichting, van veel monumenten is 
het grote achterstallige onderhoud nu weggewerkt. Toch blijft onderhoud aan 
monumenten een kostbare aangelegenheid. Waarbij je vaak met tegenvallers krijgt 
te maken en eigenlijk nooit met meevallers.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Verslag vorige 

vergadering 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 13 september 2017  
Het vergaderverslag wordt besproken en akkoord bevonden.  

B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij agendapunten) 

 Het verslag van het overleg over de toekomst van de 
monumentenstichtingen in de nieuwe gemeente Leeuwarden is door 
Anita niet opgevraagd. Leo van der Laan vertelt dat de 
monumentenstichting in de voormalige gemeente Littenseradiel is 
opgeheven en de overige stichtingen blijven zelfstandig functioneren. 
Een voorgesteld jaarlijks gezamenlijk tussen de gemeente en de 
verschillende monumentenstichtingen zal eerdaags nog plaats 
vinden. Leo van der Laan neemt hierin het initiatief.  
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3. Financiën - Jaarrekening 2017 / jaarlijkse gemeentelijke bijdrage / fondsenwerving 
De Jaarrekening 2017 is eerder toegevoegd aan het verzonden verzoek tot 
uitbetaling van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Afgesproken wordt dat deze 
stukken voor het volgende overleg ook aan de uitnodiging voor deze gezamenlijke 
vergadering zullen worden toegevoegd. Nadat de betreffende financiële stukken zijn 
gekopieerd en rondgedeeld geeft Jan Galama tekst en uitleg over de cijfers.  
De huidige prognose is dat ultimo 2023 een negatief saldo resteert van ca. € 10.000,-
Middels fondsenwerving probeert de Monumentenstichting Boarnsterhim het 
dreigende tekort weg te werken.  
Na beantwoording van een aantal vragen wordt de jaarrekening 2017 ongewijzigd 
vastgesteld.  
Enige discussie volgt over de indexering van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. 
Door de Gemeente Boarnsterhim is daarvoor steeds het CBS indexcijfer bouwkosten 
gehanteerd. De gemeente Heerenveen hanteert hiervoor echter een “eigen” 
indexering de “indexatie compensatie”. Voor alle partijen meer duidelijk en meer 
logisch zou zijn als hiervoor een door een CBS vastgestelde bouwindex toegepast 
zou worden. Anita van Os bestudeert en overlegt intern de mogelijkheden hiervoor.  
- Welke (voor de Monumentenstichting) relevante subsidieregelingen zijn er in beide 
gemeenten  
Zowel in de gemeente Leeuwarden als in de gemeente Heerenveen zijn er geen 
regelingen die onderhoud of restauratie van monumenten financieel ondersteunen. In 
de beide gemeenten zijn alleen regelingen die éénmalig initiatieven ondersteunen op 
gebied leefbaarheid, participatie, sociale cohesie. 
Als een exceptioneel, onverwacht, individueel restauratie-/onderhoudsproject zich 
voordoet (welke op de jaarlijkse exploitatie sterk verstorend is) zou een aanvraag 
gedaan kunnen worden voor incidentele financiële steun.  
- Eigen bijdrage van de Monumentenstichting Boarnsterhim in de plannen 
“Hempensermeerpolder in beeld”  
Volgens haar statuten is het doel van de Monumentenstichting Boarnsterhim “het 
bevorderen van de instandhouding van monumenten als bedoeld in de 
Monumentenwet of andere cultuurhistorische objecten voor zover die monumenten 
gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Boarnsterhim en voor zover die 
monumenten worden ondergebracht bij deze stichting” Gediscussieerd wordt over de 
financiële ruimte die de stichting heeft om initiatieven, in algemene zin, te 
ondersteunen welke niet direct de restauratie of het onderhoud van de bij haar in 
eigendom zijnde objecten betreffen. Het projectplan “Hempensermeerpolder in beeld” 
is daar een specifiek voorbeeld van. Gesteld wordt dat de initiatieven een duidelijke 
relatie moet hebben met de bestaande bij de stichting in eigendom zijnde 
cultuurhistorische objecten. Gelden die vanuit rijks- en provinciale subsidieregelingen 
en vanuit fondsenwerving zijn ontvangen kunnen alleen worden gebruikt voor het 
doel waarvoor ze zijn aangevraagd. Niet geoormerkte en vrijelijk door het bestuur te 
besteden gelden zijn de jaarlijks van derden ontvangen huurpenningen en een 
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bedrag groot 5% van de gemeentelijke bijdrage welke zijn oorsprong vindt in de 
gekapitaliseerde uren ambtelijke ondersteuning. 
Daarnaast is 17,5% van de gemeentelijke bijdrage bedoeld ter dekking van de 
algemene kosten van de stichting. De gemeente Leeuwarden en Heerenveen gaan 
in nader overleg om een gezamenlijk standpunt te bepalen.  
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4. Verschillende 

monumenten 
(zie actueel overzicht 13-09-2018) 

- Akkrum kerktoren: Als subsidieaanvraag bij de provincie wordt gehonoreerd 

 zal volgend jaar gestart worden met een restauratie aan de dakconstructie. 
 Zodra met het werk wordt gestart zal dit gemeld worden via 
 bouwmelding@heerenveen.nl. 

- Akkrum mausoleum: De zandsteenblokken waarmee het gebouw is 

 opgetrokken vertonen op enkele plaatsen een lichte scheurvorming. De 
 natuursteendeskundige van de RCE heeft een hersteladvies opgesteld. 
 Voorjaar 2019 zal hiervoor een natuursteenbedrijf worden benaderd.  

- Aldeboarn kerktoren: Voor volgend jaar is uit het onderhoudsprogramma nog 

 ca. € 14.000,- beschikbaar.  

- Eagum toren: Restauratie exterieur dit jaar afgerond.  

- Idaerd kerktoren: Begin december zal gestart worden met de 

 restauratiewerkzaamheden aan het torenuurwerk en de luidklokken. Om 
 deze restauratie te kunnen financieren zijn bij verschillende fondsen / 
 instanties een aanvraag tot steun gedaan.  

- Nes klokkenstoel: Ondanks het feit dat de klokkenstoel geheel in de zeer 

 duurzame houtsoort redt cedar was uitgevoerd bleek bij de uitvoering van 
 het onderhoudsschilderwerk dat binnenste delen van de zware staanders 
 plaatselijk zeer zwaar ingerot waren. Totaal zijn vier staanders geheel of 
 voor het grootste deel vervangen. Het werk is inmiddels opgeleverd.  

- Wergea poldermolen: Na de restauratie in 2016 is dit jaar is alleen regulier 

 onderhoud uitgevoerd. Op het programma staat nog, door het Wetterskip 
 Fryslân uit te voeren, onderhoudswerk aan de inlaat en de elektrische 
 installatie. Waarschijnlijk wordt dit werk begin 2019 uitgevoerd.  
 Het onderhoud aan het toegangsbruggetje is nog niet door de gemeente 
 Leeuwarden uitgevoerd. Alhoewel de gemeente Boarnsterhim de brug als 
 eigendom beschouwde, rijst bij de gemeente Leeuwarden nu de vraag of 
 de brug wel haar eigendom is.  

- Wergea urinoir: Geen aanvullende bijzonderheden.  
 

Gemeld wordt nog dat, ten gevolge van de aangepaste rijkssubsidieregeling, waarbij 
de financiële steun op basis van de herbouwwaarde van het object wordt bepaald, 
voor zowel de klokkenstoel te Nes als het urinoir in Wergea geen nieuw PIP is 
opgesteld en subsidieaanvraag is gedaan. De verwachte subsidietoekenning weegt 
niet op tegen de kosten van de aanvraag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Diversen  - Hempensermeerpolder in beeld 

 Kees de Boer vertelt de huidige stand van zaken. Na de presentatie van 
 het programmaplan in 2017 is met verschillende partijen weer overleg 
 geweest en dit heeft geresulteerd in een planuitwerking van het noordelijke 
 deel van de ringvaart. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een 
 omgevingsvergunning aangevraagd. Naast financiële bijdragen van 
 Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Gasterij De Wâldwei wordt ook een 
 bijdrage gevraagd van de Monumentenstichting Boarnsterhim. Voor deze 
 laatste zal de stichting proberen een dekking te vinden via verschillende 
 fondsen. De Hempensermeerpolder is sinds kort ook opgenomen in de lijst 
 van Gemeentelijke Monumenten Leeuwarden.  
 Bij het verslag van dit overleg wordt het Programmaplan 19-04-2017 en het 
 Uitvoeringsplan 15-09-2018 als bijlage worden ingevoegd.  
 Leo van der Laan stuurt het Aanwijzingsdocument Gemeentelijk Monument 
 naar de vertegenwoordigers van de Gemeente Heerenveen.  
 Bij het uitdiepen van de ringvaart zijn op de kaderand delen 
 funderingsresten van het vroegere molenaarshuis vrij gekomen. Wellicht 
 dat de gemeente Leeuwarden deze wil inventariseren. 
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6. Rondvraag  geen 
 

 

7. Sluiting Piet Vellinga sluit het overleg met dank voor ieders inbreng.  

 

Voor akkoord: 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 
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