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Inleiding 
 
Het is voor het eerst in haar bestaan dat de Erfgoedcommissie van de gemeente Hof van Twente van zich 
laat horen door middel van het publiceren van een jaarverslag.  
 
Het jaarverslag geeft, in de ogen van de commissie, inzicht aan de beleidsbeslissers en aan de 
belanghebbenden i.c. de monumenteneigenaren in de aard en werkzaamheden van de commissie.  
 
In december 2010 is de Erfgoedcommissie Hof van Twente opgericht. De Erfgoedcommissie adviseert het 
college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking 
hebben op monumentenzorg, waaronder aanvragen om omgevingsvergunning en erfgoedbeleid. De 
oprichting van de Erfgoedcommissie is een direct gevolg van de beëindiging van de samenwerking tussen 
gemeente Hof van Twente en het Oversticht op het gebied van monumentenadvisering. Eenmaal 
geïnstalleerd in april 2011, heeft de Erfgoedcommissie deze taak van het Oversticht overgenomen.  
 
De gemeente Hof van Twente telt een relatief groot aantal monumenten. Na Zwolle, Deventer en Kampen 
heeft de gemeente het grootste aantal monumenten van de provincie Overijssel. Naast de ruim 397 
rijksmonumenten zijn er 111 gemeentelijke monumenten. Ook zijn er twee rijksbeschermde 
dorpsgezichten (watermolen Den Haller en het lintvormige buurtschap Stokkum) en zijn in 2012 twee 
gemeentelijke beschermde stadsgezichten aangewezen in Delden en Diepenheim.  
 
Met deze beschermde stads- en dorpsgezichten wordt de samenhang en historische stedelijke structuur 
vastgelegd. In totaal zijn er in de gemeente Hof van Twente dus bijna vierhonderd bouwkundige 
monumenten, drieëntwintig archeologische monumenten, vier beschermde stadsgezichten en acht 
historische buitenplaatsen, waarvan het merendeel als complex is beschermd.  
 
De aandacht voor monumenten en cultureel erfgoed is de laatste decennia toegenomen. Op rijksniveau 
heeft dit geresulteerd in het project Modernisering Monumentenzorg: cultuurhistorische belangen moeten 
worden meegewogen in ruimtelijke ordening. Dit rijksbeleid staat garant voor een krachtigere en 
eenvoudigere regelgeving en zet in op herbestemming.  
 
In aansluiting op de landelijke ontwikkelingen is er in de gemeente Hof van Twente een Erfgoednota 
ontwikkeld; die aandacht heeft voor actuele thema’s zoals wederopbouw en herbestemming, maar ook 
aandacht besteedt aan het zichtbaar maken van het erfgoed binnen de gemeente voor een ieder die daarin 
is geïnteresseerd om zo de bewustwording en waardering voor cultureel erfgoed te vergroten. Naast een 
toelichting op de uitgevoerde adviestaken van de Erfgoedcommissie in het jaar 2013, zal dit jaarverslag 
ook inzicht verschaffen in de wijze waarop de Erfgoedcommissie afgelopen jaar bezig is geweest met de 
realisering van dit meerjarenprogramma. 
 
 
Namens de Erfgoedcommissie Hof van Twente 
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1. Werkwijze van de Erfgoedcommissie 
 
In de vergadering van 26 april 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders zes leden voor de 
Erfgoedcommissie benoemd. De Erfgoedcommissie adviseert het College van Burgemeester en 
Wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op monumentenzorg, 
waaronder aanvragen om omgevingsvergunning en monumentenbeleid.  
 
De Erfgoedcommissie vergadert maandelijks in ‘kleine’ samenstelling: de technische commissie. De 
voltallige Erfgoedcommissie, de beleidsmatige commissie, komt circa vijf keer per jaar samen aansluitend 
aan de vergadering van de technische commissie.  
 
1.1 Samenstelling 
De commissie bestaat uit zes leden. Vier van de leden, inclusief de voorzitter, vormen de technische 
commissie. Deze technische commissie adviseert bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. De 
andere twee leden schuiven aan wanneer de beleidsmatige commissie vergadert. In de voltallige 
Erfgoedcommissie hebben de volgende leden zitting: 
 
De heer Evert Jan Krouwel   voorzitter 
Mevrouw Eefje van Duin   lid technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie 
De heer Wim Kelderman   lid technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie 
De heer Diederik Roeterdink   lid technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie 
De heer Jan Willem van Beusekom  lid beleidsmatige Erfgoedcommissie 
De heer Mark van het Bolscher   lid beleidsmatige Erfgoedcommissie 
 
De heer Michel Kramer is aangewezen als secretaris van de Erfgoedcommissie. De heer Kramer is 
werkzaam bij de gemeente Hof van Twente op de afdeling Vergunningen en handhaving.  
 
Het secretariaat van de Erfgoedcommissie is als volgt te bereiken: 
 
Gemeente Hof van Twente 
De Höfte 7, 7471 DK  GOOR 
Postbus 54, 7470 AB  GOOR  
Telefoon: 0547-858585 
e-mailadres: M.Kramer@hofvantwente.nl  
 

	  
 

V.l.n.r.: Wim Kelderman, Eefje van Duin, Mark van het Bolscher, Diederik Roeterdink,  
Jan Willem van Beusekom en Evert Jan Krouwel (voorzitter)	  
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1.2 Taken van de Erfgoedcommissie 
De voornaamste taak van de Erfgoedcommissie is: het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het 
college van B en W. Maar het takenpakket van de commissie is veel breder dan alleen het geven van 
advies aan het college. 
 
De taak van de technische commissie bestaat uit het adviseren bij aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor wijzigingen aan gemeentelijke en rijksmonumenten, alsmede beschermde 
stads- en dorpsgezichten.  
 
Praktisch gaat één en ander als volgt in zijn werk:  

- De (bouw)plannen worden door de secretaris ingenomen en gecontroleerd op volledigheid;  
- De aanvrager krijgt vervolgens de mogelijkheid om het plan aan de commissie te komen 

toelichten in de eerst volgende vergadering;  
- Het bespreken van de plannen betreft vaak in de eerste plaats nog om een vooraanvraag. De 

aanvrager ontvangt een preadvies van de commissie, zodat eventueel de plannen nog kunnen 
worden aangepast voor de definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning; 

- Van de plannen die in de technische commissie worden behandeld, volgt per behandeld bouwplan 
een advies in de vorm van een lijst met conclusies en aanbevelingen voor de aanvrager. Bij de 
definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning zal dit advies worden meegezonden naar het 
college van B en W. Het college beslist vervolgens over het wel of niet verstrekken van de 
vergunning.   

 
De beleidsmatige Erfgoedcommissie heeft tot taak het college te adviseren over het monumentenbeleid in 
het algemeen. Tot haar taken rekent de beleidsmatige commissie onder meer:  

- ondersteunen van de medewerker monumentenzorg;  
- inventarisatie van, en voorstellen voor, aanwijzing van gemeentelijke monumenten;  
- bevorderen van de bewustwording en waardering voor erfgoed;  
- adviseren op herbestemmen van erfgoed;  
- subsidiebeleid voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten.  

 
Ook is de Erfgoedcommissie bevoegd het college voorstellen te doen, indien zij dit in het belang vinden 
voor het nuttig uitvoeren van haar taak.  
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Voormalige chauffeurswoning, Lochemseweg Diepenheim   Winkelpand aan de Grotestraat Diepenheim 
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1.3 Bijeenkomsten 
In 2013 is de commissie tien keer bijeengekomen om te adviseren over ingediende bouwplannen of 
voornemens tot wijzingen aan een monument.  
 
Dit vond plaats op: 7 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 4 juli, 5 september, 10 oktober, 14 
november en 12 december.  
 
Indien een bouwplan van een gemeentelijk of van rijkswege beschermd object of bouwwerk op de agenda 
stond, werd dit veelal toegelicht door ofwel de eigenaren, ofwel de architect / tekenaar.  
 
De plannen besproken in de technische commissie zijn opgesomd in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag.  
 
Aansluitend aan de vergaderingen van de technische commissie kwam op: 7 februari, 16 mei, 5 september 
en 12 december, de beleidsmatige commissie samen voor een reguliere vergadering. En op 11 juli vond 
een gezamenlijke vergadering plaats met de lokale historische verenigingen. 
 
 
1.4 Wettelijk kader 
De Erfgoedcommissie toetst de aanvragen voor een vergunning aan het wettelijk kader van de 
Monumentenwet als het een rijksmonument betreft, of aan de Gemeentelijke Erfgoedverordening als het 
een gemeentelijk monument betreft.  
 
Bij (gedeeltelijke) afbraak; reconstructie of herbestemming van een rijksmonument moet ook de 
Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed een advies uitbrengen. En betreft het een monument in het 
buitengebied, dient ook de provincie om een advies te worden gevraagd.  
 
Naast de Gemeentelijke Erfgoedverordening, waarin de regels voor bescherming van het erfgoed worden 
voorgeschreven, heeft de gemeente een Verordening op de Erfgoedcommissie. Deze verordening 
omschrijft de samenstelling, de werkwijze en de taken van de Erfgoedcommissie.  
 
Wat betreft de regelgeving rond de samenstelling en werkwijze van de Erfgoedcommissie wordt onder 
meer bepaald dat alle leden een uitgebreide kennis van hun vakgebied moeten hebben (bijvoorbeeld op het 
gebied van gebouwen, landschap, historie, algemeen beleid of pr). Daarnaast moeten de leden 
onafhankelijk zijn: raadsleden, wethouders en gemeenteambtenaren kunnen geen lid zijn van de 
commissie. Leden worden benoemd voor een periode tot vier jaren, met de mogelijkheid om tweemaal tot 
herbenoeming over te gaan.  
 
Ook is er een Subsidieverordening voor beschermde gemeentelijke monumenten in Hof van Twente. In 
deze verordening zijn de regels omtrent het aanvragen en uitkeren van subsidiegelden op restauratie en/of 
onderhoudswerkzaamheden voor instandhouden van het monument opgenomen.  
 

               
Kasteel Weldam       Boerderij van landgoed het Weldam te Markelo 
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2. Reguliere adviestaken 2013	  	  
 
2.1 Aanvragen van omgevingsvergunningen voor bouwplannen  

- Plasdijk 6 Markelo; 
- Langestraat 9 Delden; 
- kasteel Twickel; 
- Langestraat 76 Delden; 
- Hengelosestraat 2 Delden; 
- buitenplaats Nijenhuis;  
- Molenstraat 57 Delden; 
- Stoevelaarsweg 8 Markelo;  
- Langestraat 60 Delden;  
- Stokkumerweg 69 Markelo;  
- Twickelerlaan Ambt Delden; 
- Enterbroekweg 10 Markelo. 

 
2.2 Vooroverleg over voorgenomen bouwplannen  

- Seinenweg 2 Markelo; 
- Langestraat 60 Delden; 
- het gemaal in Delden; 
- Ressingplein 2 Delden; 
- Stoevelaarsweg 8 Markelo; 
- Enterbroekweg 10 Markelo; 
- Langestraat 49 Delden; 
- Huize Heeckeren in Goor. 

 
2.3 Subsidieaanvragen 

- Roosdomsweg 34 Markelo;    -     Kemperweg 4 Markelo; 
- Spoorstraat 45 Goor ;     -     Diependaalseweg 8 Markelo; 
- Deldernerstraat 529 Ambt Delden;   -     Spoorstraat 29 Goor; 
- Joodse begraafplaatsen;     -     Enterweg 4-6 Markelo; 
- Hengevelderstraat 22 Goor;    -     Platenkampsweg 7 Ambt Delden; 
- Van Kollaan 16 Goor     -     Almelosestraat 21 Ambt Delden; 
- Spoorstraat 27 Goor;     -     Oude Deldensestraat 7a Diepenheim; 
- Burgemeester de Beaufortplein 1 Markelo;  -     Van Kollaan 22 Goor; 
- Rietdijk 1a Markelo;     -      Van Kollaan 24 Goor. 
- Holtkampweg 14 Ambt Delden; 

 
 
 

              
Voormalig gemeentehuis, Diepenheimseweg Goor   Herbestemde maalderij, Raadhuisstraat Goor 
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3. Realisering meerjarenprogramma 
 
Het streven van de Erfgoedcommissie Hof van Twente is het behoud, het beter zichtbaar maken, en het 
beleefbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed voor de bewoners in hun directe leefomgeving, maar 
ook voor de toeristen en recreanten.  
 
Dit doet de Erfgoedcommissie niet alleen door te adviseren bij bouwplannen, maar ook door bijvoorbeeld 
actief betrokken te zijn bij Open Monumentendag, door in te springen op actualiteiten op erfgoedgebied 
(zoals de interesse in funerair erfgoed), door kritisch naar het huidige monumentenbestand te kijken, en 
door in gesprek te gaan met geïnteresseerden, bewoners en de gemeente.  
 
Deze overige activiteiten, door de Erfgoedcommissie uitgevoerd in 2013, worden in dit hoofdstuk beknopt 
met enkele voorbeelden toegelicht. 
 
 
3.1 Erfgoedbeleid 
Inventarisatie bestaande monumentenlijsten 
In 2013 zijn alle bestaande monumenten geïnventariseerd en in kaart gebracht. Onduidelijkheden in de 
verschillende lijsten zijn besproken en de lijsten zijn gecomplementeerd. Ook is een eerste slag gemaakt 
om de monumenten over te zetten op een cultuurhistorische waardenkaart in de vorm van symbolen en 
kleuraanduidingen voor de ouderdom van objecten. In 2014 bepaalt de Erfgoedcommissie welke leemtes 
de huidige lijst heeft en hoe we dat kunnen repareren door objecten toe te voegen.  
 
Afstemming Welstand en Erfgoedcommissie 
Over de voormalige slagerij aan de Langestraat 49 in Delden heeft drie keer overleg plaatsgevonden 
tussen Welstand en de Erfgoedcommissie via respectievelijk Herman Dekkers en Evert Jan Krouwel. 
Daarnaast is in het bijzijn van de voorzitter van de Erfgoedcommissie in de welstandsvergadering 
gesproken over de plannen voor het bouwen van een brug over de N346, in het verlengde van de 
Twickelerlaan tussen Twickel en Delden. 
  
Ondersteuning afdeling Handhaving 
Omdat de sloop van het pand aan de Langestraat 49 in Delden niet conform afspraak is uitgevoerd, heeft 
een afgevaardigde van de Erfgoedcommissie begin juli met de afdeling Handhaving op de betreffende 
locatie afgesproken met zowel de eigenaar als de architect. Begin september heeft de voorzitter de 
uitgangspunten op een rij gezet in een brief en deze brief heeft geleid tot een procedure, waar ook de 
eigenaar zich in kon vinden.  
 
 
 
 

             
Grafmonument Thomas Ainsworth in Goor    Molen de Hoop aan de Stationsstraat in Markelo 
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Zekerstelling gemeentelijk onderhoudsbudget 2014  
In het voorjaar van 2013 heeft de voorzitter een viertal keren ambtelijk overleg gevoerd, waarbij ook twee 
keer de wethouder Josh Sijbom is aangeschoven. In juni zijn alle fracties middels een schrijven op de 
hoogte gesteld  van de situatie en de raad heeft vervolgens ingestemd met het eenmalig beschikbaar stellen 
van het gevraagde budget met de kanttekening dat dit voor de daaropvolgende jaren structureel geregeld 
zou moeten worden.  
 
Voorkantsturing bij besluitvormingsprocessen 
Met de afdeling Ruimte en Economische Ontwikkeling (REO) heeft de Erfgoedcommissie overleg gehad 
over het belang in een heel vroeg stadium te worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. 
Vijf keer per jaar vergadert de Erfgoedcommissie in een gecombineerde vergadering van zowel de 
technische als beleidsmatige commissie. Die data zijn bekend bij de afdeling REO en dat betekent dat 
ambtenaren van de afdeling REO met een schets onder de arm kunnen binnenlopen en om advies vragen.  
 
Omgeving Hofkerk in relatie tot het Masterplan Goor 
Op verzoek van de gemeente heeft de voorzitter van de Erfgoedcommissie deelgenomen aan een 
‘inspiratiesessie’ over de wijze waarop de Hofkerk met de nieuw te bouwen aula zo goed mogelijk 
aangesloten kan worden op de openbare ruimte en met name hoe de verbinding tussen die omgeving en de 
Grotestraat kan worden versterkt.  
 
Behoud gemeentelijk monumentenstatus 
Begin januari 2013 is er een verzoek binnengekomen inzake het verwijderen van de gemeentelijke 
monumentenstatus van het pand aan de Almelosestraat 21 te Ambt Delden. De Erfgoedcommissie heeft 
hierover negatief geadviseerd en dit advies mondeling toegelicht aan de verkopende makelaar op 7 
februari 2013. Het pand is nog zodanig authentiek, en de straatbeeldwaarde zodanig hoog, dat de 
commissie niet mee kan gaan met het verzoek om de monumentenstatus van het pand af te halen. Wel wil 
de commissie meedenken als het gaat om aanpassingen aan de boerderij mocht een potentiële koper 
hierover informatie willen inwinnen. 
 
Ondersteunen van de gemeente bij de oriëntatie op een Puienregeling 
De gemeente Hof van Twente beraadt zich intern op het mogelijk invoeren van een puienregeling voor 
met name de winkelcentra van Delden, Diepenheim, Markelo en Goor. Voor de Erfgoedcommissie is dat 
interessant, omdat daarmee de ruimtelijke kwaliteit van een aantal winkelstraten sterk zal verbeteren. In 
dat kader heeft de Erfgoedcommissie een quickscan uitgevoerd van de winkelpanden in de Grotestraat en 
welke ensembles aan deze straat mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor de puienregeling. Deze 
quickscan heeft in juli plaatsgevonden. Eind november heeft een drietal ambtenaren een bezoek gebracht 
aan het Puienspreekuur in Hengelo. De voorzitter van dit Puienspreekuur in Hengelo is ook voorzitter van 
de Erfgoedcommissie! De afspraak is dat een van de ambtenaren in het kader van zijn opleiding in 2014 
een onderzoek gaat doen naar het mogelijk invoeren van een puienregeling. Daarbij zal de voorzitter hem 
desgevraagd begeleiden. 
 

             
Coöperatieve Landbouwvereniging, Goorseweg Markelo  Begraafplaats Delden, Langestraat 
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3.2 Open Monumentendag 
De organisatie van de Open Monumentendagen kent in de gemeente Hof van Twente een centrale opzet. 
Er is één gemeentelijk organisatiecomité bestaande uit een afvaardiging van de gemeente, de 
gemeentelijke erfgoedcommissie, de basisscholen, Hof van Twente Toerisme en meerdere vrijwilligers. 
Vanuit dit comité wordt de inzet van vrijwilligers geregeld, de pers geïnformeerd en contact onderhouden 
met de landelijke stichting. Verder beslist het comité, in overleg met de monumenteneigenaren of 
beheerders, welke monumenten zullen worden opengesteld en welke activiteiten in en rond de 
monumenten zullen worden georganiseerd. Het comité kan rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente 
en vanuit de landelijke stichting die zorgt voor publiciteit, promomateriaal etc. De gemeente Hof van 
Twente heeft een lange traditie op het gebied van educatieve programma’s voor haar scholen in 
combinatie met de Open Monumentendagen. 

Het Comité Open Monumentendagen Hof van Twente bestond in 2013 uit de volgende personen: de heer 
M. van het Bolscher (voorzitter en afgevaardigde van de Erfgoedcommissie), mevrouw G. Bos, mevrouw  
G. Oosterkamp,  mevrouw L. Wolberink (Hof van Twente Toerisme), de heer W. Blekkenhorst, de heer 
G. Kranenberg, de heer J. Geerlings, de heer G. Wissink, de heer W. Fleerkate, de heer R. Bril en de heer 
M. Kramer (gemeente Hof van Twente). 

Het thema voor de Open Monumentendagen 2013 was; ‘Macht en Pracht’. Gezien de historische binding 
van de gemeente met de ‘Oranjes’, onze Koninklijke familie, bood met name dit aspect het comité de 
nodige aanknopingspunten voor de gemeentelijke vertaling van dit landelijke thema naar zowel de 
officiële opening als het scholenproject.   

Op zaterdag 14 september werd bij en in het Oranjemuseum in Diepenheim door wethouder Sijbom het 
officiële startsein gegeven voor de Open Monumentendagen in de gemeente Hof van Twente. Hij onthulde 
hiervoor het informatiebord voor de Amaliaroute (de wandelroute die start naast het Oranjemuseum) en 
overhandigde  tevens het eerste exemplaar van de gedrukte versie van deze wandelroute aan Herman 
Veltkamp, eigenaar van het museum. Tijdens de Open Monumentendagen waren maar liefst 12 
monumenten in de Hof van Twente geopend voor publiek. De publieke belangstelling op beide dagen was 
goed te noemen, velen vonden hun weg naar de speciaal voor deze dagen geopende monumenten. 

Van 30 September tot en met 18 oktober 2013 heeft het Comité Open Monumentendag Hof van Twente 
het scholenproject ‘Macht & Pracht’ in het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis in Diepenheim georganiseerd. 
Zo’n 340 basisschoolscholieren hebben hieraan deelgenomen. Ze hebben daarbij een groot aantal vragen 
over het landelijk thema beantwoord in en rondom het museum. De prijswinnaars, ouders en leraren zijn 
op 30 oktober uitgenodigd in de Raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst 
werden de prijzen uitgereikt door Mark van het Bolscher, voorzitter van het gemeentelijk comité. 

 

Wethouder Sijbom onthult het informatiebord van de Amaliaroute in het bijzijn van de heer Evert Jan 
Krouwel, voorzitter van de Erfgoedcommissie en Herman Veltkamp, eigenaar van het Oranjemuseum. 
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3.3 Notitie Funerair erfgoed 
Omdat de gemeente Hof van Twente zoveel en ook bijzondere begraafplaatsen telt en het funerair erfgoed 
(= individuele graven op de begraafplaatsen) al even bijzonder is, heeft de Erfgoedcommissie het op zich 
genomen een eigen nota Funerair Erfgoed te beschrijven. 
 
Nota Funerair Erfgoed 
Landelijk is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor het beschermen van funerair 
erfgoed. Monumentenzorg strekte zich vooral uit over gebouwde woonomgeving, archeologie en 
cultuurhistorische landschappen. Dat is ook zo in de gemeente Hof van Twente. Maar de plaats waar, en 
de wijze waarop, de inwoners begraven en herdacht worden is minstens zo’n belangrijk onderdeel van ons 
cultureel erfgoed. Reden te meer om de situatie van het funerair erfgoed in de Hof van Twente eens onder 
ogen te nemen.  
 
Deze notitie heeft tot doel een aanzet te zijn tot: 

- de bewustwording van de waarde van funerair erfgoed; 
- de start van een structurele inventarisatie van het funerair erfgoed binnen de gemeente; 
- het implementeren van funerair erfgoed binnen de beschermde maatregelen van het totale 

monumentenbestand. 
 
Inventarisatie 
Achterin de notitie zit een matrix, waarmee de individuele graven beoordeeld kunnen worden. En wie kan 
dat beter dan de historische verenigingen, die zich in elke kern van de gemeente bevinden! 
 
Om die reden heeft de Erfgoedcommissie op 11 juli alle historische verenigingen uitgenodigd op het 
gemeentehuis in het bijzijn van wethouder Josh Sijbom. Ook stelde de Erfgoedcommissie zich in het 
algemeen voor en legde uit wat haar doelen zijn voor de komende zittingsperiode van de commissie. 
Aanwezig waren afgevaardigden van Stichting Historisch Goor, Stichting Heemkunde Markelo, Stichting 
Maarkels Landschap, Historische vereniging Old Deep'n, Stichting Historisch Centrum Hof van Twente / 
Streekarchief en Heemkunde Ambt Delden. De historische verenigingen reageerden over het algemeen 
enthousiast op de vraag of zij zich willen inzetten voor het funerair erfgoed in de gemeente. Alle 
verenigingen hebben hun medewerking toegezegd.  
 
Op 21 en 22 oktober is respectievelijk op de Algemene Begraafplaats aan de Goorseweg in Markelo en op 
de Algemene Begraafplaats aan de Langestraat in Delden een schouw gehouden om een indicatie te geven 
hoe om te gaan met de matrix ter beoordeling van de graven.  
 
In december is het hoofdbestuur van Terebinth – de landelijke vereniging voor Funeraire Cultuur – op de 
hoogte gesteld van deze ontwikkeling.  
 
 
 

             
Joodse begraafplaats, Flierweg Ambt-Delden  Joodse begraafplaats, Molenstraat Goor 
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3.4 Transparantie in het werk van de Erfgoedcommissie vergroten 
Aanwezig op de restauratiefair in Hengelo 
Op het terrein van de RIBO in Hengelo, het Wooldrik, vond op 2 juni de tweejaarlijkse Restauratiefair 
plaats. De Erfgoedcommissie van de Hof van Twente bezette samen met de Hengelose 
Monumentencommissie hier de gehele dag een informatiestand, zodat bewoners in van de gemeente 
kennis kon worden gemaakt met de commissie en het werk van de commissie. Er was veel belangstelling, 
zowel vanuit professionele organisaties als van particulieren. Opvallend was de interesse van een aantal 
monumenteigenaren. Al met al een geslaagde dag en een goede manier om te laten zien wat de 
Erfgoedcommissie allemaal doet! 
 
Aanwezig op het instandhoudingssymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Op 9 oktober 2013 was het jaarlijkse instandhoudingssymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Dit jaar in bioscoop Tuschinski in Amsterdam met het onderwerp: 'Behoud van Binnen'. 
Commissieleden Jan Willem van Beusekom en Eefje van Duin zijn hier namens de Erfgoedcommissie 
naar toe gegaan.   
 
Contacten onderhouden met de provincie 
In de vergadering van 12 december 2013 kwamen de erfgoedmedewerkers van de provincie, mevrouw 
Famke Bonekamp en de heer Bertil Schulte, zich voorstellen aan de technische commissie. Famke en 
Bertil maken een ronde langs alle gemeentes in de provincie Overijssel om onder andere de 
subsidieregelingen van de provincie toe te lichten.  
 
Goede vermelding van het Erfgoedbeleid op de gemeentelijke website 
De gemeentelijke website is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Zo zijn de relevante beleidsnota’s in te 
zien. Ook is een aantal informatieve teksten geactualiseerd. Punt van zorg is nog het snel kunnen vinden 
van het erfgoedbeleid. Hierover zijn de gemeente en de Erfgoedcommissie nog met elkaar in gesprek.  
 
Jaarverslag 2013 
Het is voor het eerst dat de Erfgoedcommissie een verantwoording aflegt voor verrichte werkzaamheden 
in een jaarverslag. Dit verslag is per definitie niet een beleidsstuk; het is een uitstekende manier om aan te 
geven wat de Erfgoedcommissie allemaal gedaan heeft. Met de wethouder is afgesproken om voortaan in 
maart van elk jaar een dergelijk verslag te produceren. Het verslag zal in brede kring digitaal worden 
verspreid. De raadsleden en collegeleden ontvangen daarnaast een papieren versie.  
 
Cultuurhistorische waardenkaart 
Om een ieder die geïnteresseerd is in het erfgoed van de gemeente Hof van Twente meer en makkelijker 
inzage te geven in de locatie van de monumenten en de informatie over deze monumenten, is de 
Erfgoedcommissie voornemens om een digitale cultuurhistorische waardenkaart te ontwikkelen. Er is in 
2013 een eerste onderzoek gedaan naar hoe een dergelijke kaart kan worden vormgegeven. In 2014 gaat 
de Erfgoedcommissie verder met het creëren van deze digitale erfgoedkaart. 
 

            
Restaurant de Viersprong, Lochemseweg Markelo       Voormalige Twentse Stoomblekerij, Bunschotenstraat Goor 
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4. Statistiek: de werkzaamheden van de commissie in cijfers 
 
4.1 Vergaderingen en behandeling van plannen 
Via het secretariaat van de Erfgoedcommissie zijn in 2013 in totaal 30 adviezen afgehandeld. 
Dit cijfer is inclusief 12 vergunningsaanvragen.  
 
In de commissie zijn in 2013 in tien vergadering 17 planbehandelingen geweest. Het verschil tussen de 
totale hoeveelheid adviezen en planbehandelingen ontstaat vanwege het feit dat veel van de plannen 
meerdere keren in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen: vooroverleg(gen), beoordeling definitieve 
plannen voor vergunningsaanvraag en soms zelfs nog advies tijdens de uitvoering.  
 
De verhouding voorbehandelingen en monumentenaanvragen was als volgt: 
-  voorbehandelingen 33 % (10 plannen van de 30 adviezen) 
-  monumentenaanvragen 57 % (17 plannen van de 30 adviezen) 
 
De overige 10 % werd ingenomen door bijvoorbeeld adviezen op vragen over bouwactiviteiten die vanuit 
de gemeente aan de Erfgoedcommissie zijn voorgelegd. En daarnaast zijn er adviezen gegeven aan 
bewoners die spelen met de ideeën om te gaan verbouwen, of zelfs al met een restauratie zijn begonnen. 

Per vergadering zijn gemiddeld 4 plannen besproken. Bij vijf van de vergaderingen zijn één of meerdere 
locatiebezoeken gebracht.   

 

4.2 Gemeentelijke onderhoudssubsidie 

Voor het uitvoeringsjaar 2013 zijn 19 aanvragen om een onderhoudssubsidie voor gemeentelijke 
monumenten binnengekomen. Daarvan zijn 13 aanvragen daadwerkelijk subsidiabel gebleken en is 
subsidie uitgekeerd. Zes aanvragen zijn niet gehonoreerd: 

- in twee gevallen bleek het te gaan om een rijksmonument;  
- tweemaal was het werk al uitgevoerd alvorens tot subsidie verstrekking kon worden overgegaan;   
- 1 keer was de aanvraag niet voor onderhoud, maar voor een verbetering (wooncomfort); 
- en 1 maal heeft de aanvrager besloten de aanvraag uit te stellen. 

 
Onderstaande tabel toont de onderhoudssubsidie in de afgelopen jaren. Naast het uitgekeerde 
subsidiebedrag is ook het door de eigenaren / beheerders zelf geïnvesteerde bedrag in de tabel opgenomen. 
  
jaar subsidiebedrag uitgekeerd bedrag totale investering 
2006 € 85.000 € 27.237 € 107.482 
2007 € 85.000 € 31.411 € 158.337 
2008 € 85.000 € 34.827 € 183.633 
2009 € 85.000 € 22.911 € 92.804 
2010 € 42.000 € 34.069  € 362.817 
2011 € 30.000 € 33.107  € 132.493 
2012 ------- ------  
2013 € 35.000 € 32.163 *) € 173.730 
 

*) adressering restbedrag inmiddels bekend 
 


