
 
 
 

VERGADERVERSLAG           13 SEPTEMBER 2017 – 13.30 UUR 

        GEMEENTEKANTOOR HEERENVEEN 
Aanwezig namens: 

 

Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:  Gemeente Heerenveen: Gemeente Leeuwarden: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Koos van der Schaaf     Harm Haitsma  
Jan Galama      Anita van Os       
Kees de Boer       
      
Punt: 

 

Betreft: Actie:  

1. Opening Piet Vellinga opent het overleg met een welkom aan alle aanwezigen en een dank 
aan de Gemeente Heerenveen voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte. 
Meestal wordt het overleg in juli gepland, maar door verschillende omstandigheden 
was het dit jaar zeer lastig een gezamenlijke datum te vinden. Ook voor deze datum 
was Kor Oosterhuis helaas verhinderd en moest Leo van der Laan zich op het laatste 
moment, wegens een dringender verplichting, afmelden. De honneurs van de 
Gemeente Leeuwarden worden vandaag door de heer Harm Haitsma waargenomen. 
Omdat Dirk-Jan de Goede, na een auto-ongeluk, enkele dagen rust geboden was 
moest hij zich afmelden.  
Harm Haitsma wil graag toegevoegd aan agendapunt 5 Diversen-Gemeentelijke 
herindeling: gevolgen opheffen Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel   
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. Tegenvallers, zoals de gevels van de 
toren van Eagum als een gescheurde luidklok in Idaerd, vragen vrij grote niet 
verwachte investeringen. Omdat de fondsenwerving tot nu redelijk succesvol is kan 
de Monumentenstichting Boarnsterhim het financiële tekort nog steeds wegwerken.  

 

2. Verslag vorige 

vergadering 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 30 mei 2016  
Het vergaderverslag wordt besproken en akkoord bevonden.  

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

 De genoemde conifeer op de begraafplaats van Nes is vorig jaar door 
de gemeente bij de grond afgezaagd. Hij vertoont nu toch weer 
uitlopers. 

 Volgens Harm Haitsma is het schilderwerk van het toegangsbruggetje 
naar de molen uitgevoerd.  

 In het voorjaar van 2018 zal een nieuw brugwachtershuisje worden 
gebouwd bij de brug in Wergea. Niet duidelijk is of het beheer van het 
urinoir bij de brug nu structureel is geregeld. Harm zal daar naar 
informeren.  

 Door omstandigheden is de aanvraag tot aanwijzing van de 
Hempensermeerpolder tot gemeentelijk monument nog niet in 
behandeling genomen. De verwachting is dat binnen enkele weken 
de aanvraag aan de monumentencommissie van Hûs en Hiem 
gepresenteerd kan worden. Geadviseerd wordt om het plan dan wel 
toe te lichten. Dit bij Miranda Delfstra aangeven. 

 Het is niet duidelijk of de verslagen van het overleg betreffende de 
toekomst van de monumentenstichtingen in de nieuwe gemeente 
Leeuwarden doorgestuurd zijn naar Steven Nijsingh. Anita zal Leo 
van der Laan hier naar vragen.  
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3. Financiën Jaarrekening 2016 / jaarlijkse gemeentelijke bijdrage / fondsenwerving 
Jan Galama geeft tekst en uitleg over de aan de gemeenten toegezonden 
jaarrekening. Aan de ingediende stukken zijn ook toegevoegd de balans, het 
overzicht van uitgevoerde werkzaamheden en de begroting met liquiditeitsoverzicht 
tot 2023. Dit laatste overzicht geeft aan dat ultimo 2022 een negatief saldo resteert 
van bijna € 32.000,-.Middels fondsenwerving probeert de Monumentenstichting 
Boarnsterhim het dreigende tekort weg te werken. Voor de financiering van het vorig 
jaar uitgevoerde restauratiewerk aan de Himpenserpoldermole is van verschillende 
fondsen een bedrag van € 42.500,- ontvangen. Voor de medefinanciering van het 
onderhoudswerk aan de buitengevels van de toren van Eagum, uit te voeren eind 
2017 – begin 2018, zijn een 13-tal fondsen aangeschreven.  
Na beantwoording van een aantal vragen wordt de jaarrekening 2016 ongewijzigd 
vastgesteld.  
De gemeente Heerenveen heeft de jaarlijkse bijdrage over 2017 betaald. Van de 
gemeente Leeuwarden moet dit bedrag nog worden ontvangen. Jan Galama zal het 
relevante mailverkeer, wat is geweest tussen hem en de betreffende afdeling, 
doorsturen naar Harm Haitsma. Harm zal informeren naar de stand van zaken.  
Subsidieprocedure Heerenveen 
In tegenstelling tot eerdere afspraken dient voor de jaarlijkse bijdrage van de 
gemeente Heerenveen nu uiterlijk 1 juni, voorafgaand aan het jaar waarop de 
subsidie betrekking heeft, een “aanvraagformulier jaarlijkse subsidie” ingediend te 
worden. Daarnaast moet uiterlijk 1 juni, in het jaar na verloop van het kalenderjaar 
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waarvoor subsidie is verleend, een “aanvraagformulier vaststelling jaarlijkse 
subsidie” worden ingeleverd. De Monumentenstichting heeft inmiddels een 
aanvraagformulier voor het jaar 2017 en 2018 en een vaststellingformulier voor het 
jaar 2016 ingediend.  
Omdat de Monumententichting Boarnsterhim graag uiterlijk in mei de jaarlijkse 
bijdrage van de gemeente ontvangt zal de gemeente Heerenveen uiterlijk 1 maart het 
betreffende aanvraagformulier naar het secretariaat versturen.  

 
 
 
 
 
 
Anita van Os 

4. Verschillende 

monumenten 
(zie actueel overzicht 18-08-2017) 

- Akkrum kerktoren: Geen opmerkingen 

- Akkrum mausoleum: Schilderwerk zal eerdaags uitgevoerd worden. In 

het plafond is enige betonrot geconstateerd. Herstel zal gelijktijdig 
plaatsvinden. De zandsteenblokken waarmee het gebouw is opgetrokken 
vertonen op enkele plaatsen een lichte scheurvorming. Vanmiddag is op 
de locatie afgesproken met Hendrik Tolboom, natuursteendeskundige van 
de RCE, om de herstelmethode te bespreken.  

- Aldeboarn kerktoren: De toren is in 2014 gerestaureerd en in nog redelijk 

goede staat. Afgelopen zomer is toch geconstateerd dat de horizontale 
liggers van de hekwerken op beide omlopen wel weer onderhoud 
behoeven.  

- Eagum toren: Voor dit jaar uit te voeren schilderwerk is een prijsopgaaf 

opgevraagd. Een deskundigenadvies leert dat de behandeling van de 
buitenmuren grondiger moet zijn dan alleen maar schilderen. De oude 
verflagen moeten met een straalmethode worden verwijderd en 
stukadoorswerk daarna hersteld. Al met al zijn de daarmee gemoeide 
onkosten meer dan een keer zo hoog als ons beschikbare budget. 
Besloten is om fondsen te benaderen om het financiële tekort zo veel 
mogelijk te beperken.  

- Idaerd kerktoren: De vorig jaar aangevraagde rijkssubsidie voor 

restauratie van luidklokken en torenuurwerk is niet toegekend. Voor deze 
restauratie zal nu een beroep gedaan worden op de subsidieregeling van 
de Provincie Fryslân. Omdat het plan is om de krukassen te vervangen 
door een rechte as dient daarvoor een omgevingsvergunning te worden 
aangevraagd. De SBKGNN heeft die aanvraag voor de 
Monumentenstichting verzorgd. Harm Haitsma vertelt dat de vergunning 
inmiddels, onder voorwaarden, is verleend. Het luiden met een rechte as 
geeft extra krachten op de klokkenstoel. Een technische berekening kan 
uitsluitsel geven of de huidige klokkenstoel daarop is berekend. De kosten 
hiervoor zijn echter zeer hoog. Met de wetenschap dat vroeger ook met 
een rechte as werd geluid en het feit dat vorig jaar de constructie is 
beoordeeld en waar nodig hersteld is besloten rechte assen toe te passen. 
Mocht in de praktijk blijken dat het niet verantwoord is om op deze wijze de 
klokken te luiden, dan zal de rechte as weer vervangen worden door een 
krukas. 

- Nes klokkenstoel: Dit jaar is de klokkenstoel schoongemaakt. Volgend 

jaar zal deze opnieuw worden geschilderd. 
Harm Haitsma informeert naar de kosten van het schoonmaken. Kees zal 
de betreffende factuur naar Harm doorsturen.  
Het vorig jaar aangeschafte nieuw model monumentenschildje vertoont al 
roestplekken. Kees informeert bij de ANWB (leverancier).  

- Wergea poldermolen: Vorig jaar is een grote restauratie van de molen 

afgerond.  

- Wergea urinoir: Geen bijzonderheden.  
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5. Diversen  - Hempensermeerpolder in beeld 

- Na de startnotitie “Hempensermeerpolder in beeld” is afgelopen jaar het 
programmaplan “Hempensermeerpolder in beeld” opgesteld. Medio mei is 
dit plan aan alle betrokkenen in Restaurant De Wâldwei aan de rand van 
de polder op een feestelijke wijze gepresenteerd.  

- Het studentenproject van de minor 3D van de NHL over de 
Hempensermeerpolder is inmiddels afgerond. De eindpresentatie was op 
19 juni in de Kanselarij te Leeuwarden. Het korte filmpje over de 
geschiedenis en de bijzondere waarden van de polder is daar 
gepresenteerd. 

- Gemeentelijke herindeling 

- De Monumentenstichting Boarnsterhim steunt het idee om in de gemeente 
Leeuwarden eens per jaar een overleg met de monumentenstichtingen te 
organiseren om kennis en ervaringen uit te wisselen.  

- Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel Harm Haitsma vertelt dat 

de monumentenstichting in de gemeente Littenseradiel zich, in verband 
met de gemeentelijke herindeling, dit jaar zal opheffen. De molens die in 
bezit zijn van deze stichting zullen worden ondergebracht bij de stichting 
De Fryske Mole. De monumenten die, na de herindeling, in de gemeente 
Súdwest-Fryslân komen te liggen gaan over naar de Stichting tot behoud 
van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Aan de gemeente 
Leeuwarden zal, vanuit de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel 
één rijksmonument, nl. het poortgebouw van Bears, worden toegevoegd. 
De gemeente Leeuwarden vraagt de Monumentenstichting Boarnsterhim 
of die dit gebouw in eigendom en beheer over wil nemen. Het 
stichtingsbestuur geeft aan bereid te zijn overname in overweging te 
nemen. Een en ander is (mede) afhankelijk van de (financiële) condities 
welke aan de overname verbonden zijn. Een uitbreiding van eigendommen 
moet en mag niet ten koste gaan van het beheer van de huidige 
monumenten. Mogelijk is een (kleine) aanpassing van de statuten  
noodzakelijk, omdat eigendommen van de stichting nu beperkt worden tot 
het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Kees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



informeert Leo van der Laan over het standpunt van de stichting. 

- Fietspad 

- In het jaarlijkse overleg tussen het bestuur en de gebruikers/sleutelhouders 
van de Monumentenstichting Boarnsterhim kwam het gebruik van het 
fietspad naar de Himpenserpoldermole aan de orde. Officieel zijn op dit 
pad auto`s richting de molen niet toegestaan. Toch is autoverkeer hier 
regelmatig noodzakelijk. De vraag was of autoverkeer hier gereguleerd 
dient te worden. Mede gelet op het feit dat dienaangaande geen klachten 
zijn gesignaleerd, wordt besloten hiervoor geen ontheffing of aanpassing 
van de regels aan te vragen.  

Kees 
 
 

6. Rondvraag  geen 
 

 

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

 

Voor akkoord: 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


