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Geocht college,

Allereersl willen wij de gemeente Alkmoor complimenteren voor de gedegen oonpok von een vísie op de
toekomst von de gemeente. De concept-omgevingsvisie is een tomelijk obstrocte visie die noder verfíjnd
zol worden in ontwikkelings- en omgevingsplonnen. Als erfgoedstichling willen wij de gelegenheid ie boot
nemen onze ziensw'rjze le geven.

Oriëntotie op ontwikkeling
Wot ons opvoll is dot de visÍe redeneert vonuit een ontwikkelingsperspecÍief. Er worden voorol gebieden
oongewezen woor iets moel gebeuren. Vervolgens is nel ols in onze hedendoogse cultuur het economisch
en technologisch denken dominonl in de visie: het drooii sleeds weer om octies gericht op hel creëren
von economische woorde. Zelfs onderwerpen ols culluur en culluurhistorÍsch erfgoed lijken slechts een
funcÍie te hebben om het economisch leven te versterken. Het z'ljn geen op zichzelÍ stoonde woorden
moor hel wordt in deze concept-omgevingsvisÍe gezien ols woorde ten dienste von de economie.

Een tegengeluÍd lÍjkt ons toch op zijn ploots. Aonknopingspunl biedl een von de moolschoppel'ljke irends
genoemd op blodzijde 25: de somenleving globoliseert, híerdoor neemt de behoefte oon eigen idenlileit
en lokole oriënÍolie toe bij mensen. Cultuur en erfgoed kunnen een houvosi geven bij de behoefte oon
identifícotie. Hei lijkt ons don ook goed om zoken ols cultuur en erfgoed niet (olleen) te belichlen ols zoken
ín dienst von economie en technologie moor zoken, minsiens zo essentieel in een somenleving ols
economische woorden. Cultuur en erfgoed zien wij ols idenÍiteitsvormende elemenlen voor de inwoners
von Alkmoor. Het is volgens ons meer don een wooóorg voor kwoliteit in de leefomgeving (zools verwoord
op blodljde 271. Ertgoed is ook meer don een mogelilk struikelblok voor {economische) ontwikkelingen
(blodzijde l5) of een opstopje noor een beler plon.
Hel erfgoed droogt vonwege de diversileit en het longe (her)gebruik b'ij oon heï duuzoom omgoon meÍ
onze omgeving en oon de leefboorheid von deze omgeving.

De eigen Erfgoednoto von de gemeenle Alkmoorzegt hier ol wijze woorden over, hel venost ons dol deze
visie von uw college weer wordt losgelolen in de concepl-omgevÍngsvisie.

ErÍgoed is een kernkwolileil
Op heel veel beleidslerreinen - economie, culluur, zorg, toerisme - legt erfgoed het fundomenl voor
kwoliteit. Dot geldt ook voor de kwoliteii von de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie en het
Omgevingsplon drogen bij oon de oonirekkelijkheid von de omgeving, voor bewoners en bezoekers.
Erfgoed is, ols kernkwoliteit, een onmisbore bouwsieen die de identiteit en belevingswoorde von de
gemeenle vormi. Zelfs ols geen enkele toerist belongslelling zou tonen voor ons hislorisch erfgoed, verdienl
het uil oogpunt von Ídenliteil en identificering om behouden en vilool te bl'rjven voor de generolies no ons.

Erfgoed levert unieke locoties. Herbeslemming von kerkgebouwen, sÍolpboerder'rjen, induslriële complexen
en ondere monumentole gebouwen levert een otlroclieve woon- of werkomgeving en cullurele hotspots
op.
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Konsenkoorl
Wij roden het opstellen von een konsenkoort oon von (binnenkort) leegstoond erfgoed. Ook verdient het
religieus erfgoed in de gemeente een visie von de gemeente, nu op veel plekken sloop dreigt von deze
koroklerislieke ponden in wijken en dorpen door ontkerkel'ljking.
Voordol nieuwbouw wordl loegesloon, moeten onzes inlens eersl huisvesiingsmogelijkheden in bestoond
erfgoed z[n overwogen. Het vroegt'rjdig onder de oondocht brengen bij inwoners, orgonisoties en
ondernemers, in de plonfose von hun project, vergroot de kons op succes.

Hergebruik en herbeslemming onder druk
Door hei domínonle economisch denken ervoort hel erfgoed een voortdurende druk om te moelen
Ínleveren of wijken voor economische kortetermÍjnbelongen. Omgevingsplonnen kunnen enige
bescherming bieden tegen sloop of oontosting, moor ook bÍj heÍ vostslellen von deze plonnen sloot nu heÍ
ruimte geven oon economische groei voorop. Hergebruik en herbestemming von bestoonde ponden in
de Alkmoorse binnenstod stoot ol onder druk door de wljze woorop boven heel veel ponden meer
bouwhoogte wordt toegestoon don de huidige bebouwing. De formulering op pogino l5 von de
concept-omgevingsvisie dot'de nieuwe ontwikkelingen ofgeslemd moelen z'rjn op de mooÍ en school von
de bestoonde gebouwen in de binnenstod' stelt ons nog niet gerust. Dit ís voor velerlei uitleg volboor.

ln de Commissie Ruimte von ó september 201ó bleek onze visie gedeeld te worden door een meerderheid,
en werd de polilieke wens uitgesproken om dit terug le drooien.

lYiiken rond de binnenslod
De binnensiod wordl omringd door een schil von wijken die inmiddels steeds meer hislorische woorde
krijgen: Spoorbuurt, Bergerhof, Blousirooikworiier, Wesierhoulkwortier, Bloemenwijk, Schilderswijk,
Nossoukworiier, Emmokwortier, Stootsliedenbuurt, Oud-Rochdole. Ook deze wijken, en dus niet olleen de
vooroorlogse woongordel, weerspiegelen inmiddels de Alkmoorse geschiedenis en identiteiÍ. Uitbreiding
von hel gebied dot kon rekenen op enige bescherming ols beschermd slodsgezicht, kon een zeker
tegenwichl bieden oon de economische druk om woningen, bedrijfsgebouwen, scholen en kerken of te
schrijven en te vervongen door nieuwbouw. Deze w'rjken verdienen een conserverend omgevingsplon. De
ofgelopen joren hebben we genoeg voorbeelden gezien von ponden (Don Boscokerk, Beotrixschool) en
sledenbouwkundige ensembles (oud-Overdíe) die ten prooi vielen oon de dominonte economische
denklront.

Builen de slod
Dot geldt ook voor grole delen von heÍ buiïengebied in de voormolige gemeenÍen Schermer en Groft-De
Ríjp. Ook hier wordl in de concept-omgevingsvisie behoud von ons erfgoed en onze identiteit
ondergeschikt gemookt oon economische woorden. De ogrorische sector moel tol 2040 geen slrobreed
in de weg worden gelegd, en zelfs mogen eigenoren von stolpboerder'rjen zelf bepolen of hun sÍolp
monumentole stotus krijgt. Erfgoedbescherming mog hier volgens de concepÍ-omgevingsvisie de
economische groei obsoluut niet hinderen. En ols er no de schoolvergroting in de londbouw toch nog enig
erfgoed overblíjfÍ, kon dit te gelde worden gemooki in de recreotieve en loeristische sector. ln onze
beleving wordl hiermee ol een voorschot genomen om hel conserverende korokter von het huidige
besiemmingsplon von de Schermer te z'rjner tijd los te loten.
Doi vinden wij een ontwikkeling in de verkeerde richting. Het goot hier om een droogmokerij die de
Rijksdienst voor heÍ Cullureel Erfgoed ín 2@5 woordevol genoeg vond om een zeldzome procedure te
storten om er een rljksbeschermd londschopsgezicht von le moken. Een overwegend economische
benodering om noor deze droogmokerij Íe kijken, vinden wij don niet op zijn ploots.

Beschermd dorps- en lqndschopsgezichi
Het centrum von De Rijp is in I9ó8 oongewezen ols rijksbeschermd dorpsgelcht. V'rjftig joor loter is de
uniciteit von het buitengebied en de dorpen in de huidige gemeente Alkmoor olleen moor toegenomen,
De Erfgoedverordening von de gemeenle Alkmoor biedt de mogel'rjkheid om meer gebieden oon le
wijzen ols beschermd dorps- en londschopsgezichl. Wellicht helpi een beschermde stotus om hel uníeke
korokter extro te benodrukken en mensen bewust te moken hoe bijzonder hun leefomgeving is.
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Bedrijvenleneinen
Voorts vrogen wlj om een zeer kritische blik zodro de roep ontstoot om bedr'rjventerreinen in hel
builengebied verder uit te breiden. Wot opvolt oon bedrijven die lch hier hebben gevesiigd, is dot de
oord von de bedrijfsoctiviteilen doorgoons niet zodonig iypisch ljn, dot deze ook niel op de Alkmoorse
bedrijventeneinen Beverkoog, Oudorp en Boekelermeer gevesligd hodden kunnen worden. Hier is nog
veel leegslond en ruimte voor nieuwe vesiiging. Bil een ombitie voor een compocte siod hoort dot niel-
plootsgebonden economische octiviteiien von inwoners uit het buitengebied primoir worden
geconcenlreerd binnen de Alkmoorse stodsgrenzen. Dit ochlen wij von belong uit oogpunl von behoud
von het unieke londschopsgezichl.

Pleidooi voor Slrucluurvisie Culiuurhisiorie met woordekoorlen
Op grond von het besluÍi Ruimtelijke ordening {BRO) moet de gemeenle sínds 2012l:ij het opstellen von
bestemmingsplonnen rekening houden met de cultuurhisiorische woorden. Vooruitstrevende gemeenten
hebben doorom een Strucluurvisie Cultuurhistorie opgesteld met cultuurhistorische woordenkoorten,
woordoor de culÍuurhistorísche woorden binnen de gemeenle inzichtel'ljk worden en bd de beoordeling
von ruimtel'rjke plonnen belongríjke uiigongspunten z'rjn. Het leidt op de eerste ploots lol een bewuste
omgong met het cullureel erfgoed. Met een eigen Structuurvisíe Cultuurhistorie kon Alkmoor dit b'rj de
beoordeling von ruimtelijke plonnen tot uitdrukking brengen.

Wij pleiten ervoor dot de gemeente Alkmoor ols vooruítslrevende erfgoedgemeente ook een dergelijke
siructuurvísie opstelt noosl de OmgevingsvísÍe.

ln deze struciuurvisÍe legt de gemeente vost wol de belongrijke cultuurhislorische ospeclen binnen hoor
grondgebied zijn en hoe zij deze in de toekomst wil benutten. De strucluurvisie schept voorof duidel'ljkheid
voor inwoners, ontwikkeloors en ondere belonghebbenden. De culÍuurhistorísche woordenkoort vormt de
visuele weergove von de visie en geeÍt inlchl woor en met welke woorden de gemeente rekening houdt
bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De ofgelopen decennio log de nodruk op het beschermen von gebouwde monumenten en
orcheologische monumenÍen. Deze meer objecigeríchte zorg is goed geregeld in de wetgeving, en
doorom zíjn er ol diverse inventorisoties von dergelijke objeclen mel culluurhisiorische woorde. Noost
objecten kunnen we ook spreken von woordevolle gebieden en structuren wooryon we vinden dot ze
bijdrogen oon de geschiedenis, kwoliteit en de identiteit von de gemeente. Zowel objeclen ols gebíeden
z'r.in bepolend voor en drogen bij oon de historische geloogdheid en ofleesboorheid von de geschiedenis.
Een goede stort wos het om noosÍ de ol benoemde monumenten en beeldbepolende ponden de
objeclen, strucluren en gebieden te invenloriseren met culÍuurhlstorische woorden die relevoni zijn voor
de identíteit en belevingswoorde von Alkmoor. De Vokgroep Erfgoed is hiermee ol begonnen, moor
heloos niel in relolie toi een Slructuurvisie Cultuurhislorie die node wordt gemisl.
Adopt biedt somen mel de Historische Vereniging Alkmoor hoor dienslen oon om le helpen leemles le
vullen in een reeks von cultuurhíslorische woordenkoorten, ols dil de opmooÍ kon vormen voor een
Alkmoorse Structuurvisie Cultuurhistorie.

tÍUelke erÍgoedwoorden verdienen speciole bescherming?
Enkele zichlbore culluur- en erfgoedwoorden díe meer woordering en bescherming verdienen ljn:

l. De maot en schoo/ von de besÍoonde bebouwing van de hísÍorische kernen binnen de gemeenÍe
Alkmaor meÍ de beeldbepolende elementen von de ponden.

De verkoveling en het slrotenpotroon von noost elkoor gelegen ponden met de verschillende hoogten,
kopvormen en gevelbreedte, inclusief de bijbehorende stegen zijn de kenmerkende elementen voor
de Alkmoorse binnenstod en de hislorische kernen von Groft, De Rijp en Schermerhorn.

2. De vekoveling, het woÍersysÍeem met molent slolpen en dorpskernen von de Schermer met de
bijbehorende biotopen von de mo/ens en sfolpen.

Het wolersysleem met een boezem en binnenboezem Ís nog oonwezig. Deze werden bemolen door
de nog gedeeltelijk oonwezÍge Onder- Middel- en Bovenmolens. Von de verdwenen molens zijn de
molenplootsen nog zichlboor. Dit olles is kenmerkend voor de Schermer.
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Hoe kunnen erfgoedwoorden speciole bescherming kdjgen?
Meer specifiek pleit Adopt in hei koder von de identÍteit ervoor om:

. in Alkmoor-stod de moot en school vqn de besioonde bebouwing von hei Beschermd
stodsgezichl (binnenstod en Weslerhoulkwortier) met de beeldbepolende elemenlen extro
bescherming te geven in een spoedige ocluolisolíe von hel omgevingsplon.
Wij bepleiten don ook om b'lj vernieuwing olleen hel bestoonde bouwvolume toe te sloon, mei ols
doel

o behoud von hel slodssilhouet en de zichtlijnen vonof de singels en konoolkodes rondom
de binnenslod en de inkomende wegen noor de bínnenslod met de nu kenmerkende
bouwhoogÍes,

o behoud von stroolbeeld met porcellering, bouwhoogte, diversileít en zichtlijnen.

ln de uilwerking in omgevings- en ontwikkelingsplonnen vrogen wij oondochi voor
- het vostleggen von de kenmerkende hoogtes en dieptes von de binnenstod vonof de singels,

kode, weg en d'ljk buiien de Singelgrochl en het Noordhollondsch konool
- de definitie von de (bÍnnen)stod voor dit doel. Volgens ons horen hei Schermereilond en de

Schelphoek er historisch gezien ook b'rj, ook omdol hier nog voldoende culluurhislorisch erfgoed
behouden is gebleven-

- hei oongezicht von historische vergissingen zools de Korpertongoroge, Konoolschíereilondgoroge
of de ochterkont von voorheen V&D. Mook hier ook werk von. Noor oonleiding von "...
lerugbrengen von de historische kodesfeer-.-" (p 21 OVZO4O),

- specifieke culluurhislorische gebouwen zools religieus erfgoed.

Ien slotle
Somengevot: de economísche en ontwikkelingsgerichte oriëntotie von de concept-omgevingsvisie leverl
lol 2O4O extro druk op voor de culÍuurhislorische woorden in de gemeente Alkmoor. Dot kon sluipenderw'rjs
leiden tot een verondering in de stod, ons buitengebied en in onze dorpen die gepoord goot met het
verlies von culluurhistorische woorden. Deze ontwikkelingen kunnen onder meer zijn: nieuwbouw,
funciieverondering, sloop en schoolvergrotin g.

Het doel von Adopl is niel om deze ontwikkelingen legen ie goon en op die monier olle cultuurhístorísche
woorden te behouden. lntegendeel, wij slreven noor behoud door ontwikkelinq. Hel behoud von het
historisch erfgoed is op longere termijn juist vezekerd door een zinvol, funcÍioneel en verontwoord
(her)gebruik onnex (her)besiemming. Het gool er om dot we k'rjken of het oonwezige culÍureel erfgoed
een rol kon spelen bij ontwikkelingen. Veronderingen moeien mogelijk bl'rjven. Juist nieuwe ruimtel'ljke
ontwikkelingen geven een lijdsperiode weer, zools zij dot de ofgelopen eeuwen olt-ljd hebben gedoon.

Wij vinden dot cultuurhislorische woorden bij de beoordeling von ruimtelijke plonnen de komende
decennio belongrljke uilgongspunlen moeten zijn. De concept-omgevingsvísie biedt doorvoor geen
fundoment. W'rj verwochten dot de gemeente diÍ b'rj de ontwÍkkeling en beoordeling von ruimtel'rjke
plonnen desolnietiemin Íot uitdrukking brengt. Het inzichtel'rjk moken von die culturele r'rjkdom door middel
von een octuele en goede visie op cultuurhislorie inclusief woordenkoorten zou hiervoor een mooie
grondslog vormen. Een Structuurvisie Culluurhisiorie noost deze Omgevingsvisíe lijkt ons voor de gemeenle
zelÍs een noodzokelijke oonvulling.

B'rj de verdere uitwerking von deze visie(s) worden wij groog beirokken.


