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Aan: het college van burgemeester en 

wethouders van Nunspeet 

 

Postbus 79 

 

8070 AB  NUNSPEET 

 

 

 
             
Zoetermeer, 28 juni 2022 
 

Onderwerp: verzoek tot handhaving op het beschermde monument Ericaweg 2 te Nunspeet 

Ons kenmerk: 2022-060 

 

 

Geacht college, 

 

De Stichting het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, twee landelijke 

monumentenorganisaties, spreken bij deze hun zorgen uit over de toekomst van het gemeentelijk monument Ericaweg 

2 te Nunspeet. Dit kenmerkende monument is sterk in verval en dreigt verloren te gaan. Wij verzoeken u dan ook om 

formele stappen te zetten en handhavend op te gaan treden om het verval van het monument te stoppen.  

Op dit moment wordt de kenmerkende villa uit de 1903-1904 – in 2003 aangewezen als gemeentelijk monument – aan 

haar lot overgelaten. Ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Op geen enkele manier wordt er aan instandhouding van 

het pand gewerkt. Weer en wind hebben vrij spel en tasten het pand steeds meer aan. In oktober 2007 is al op het 

terrein het monumentale voormalige sanatoriumgebouw door brand verwoest. De ruines zijn in 2019 opgeruimd nadat 

het is afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst. De villa heeft een functie gehad als dienstgebouw van het 

sanatorium. Ondanks het verdwijnen van het sanatoriumgebouw is de monumentwaarde van de villa behouden 

gebleven.  

Voor beschermde monumenten bestaat een wettelijke instandhoudingsplicht. Op basis van de Erfgoedverordening 

2018 kunt u eigenaren van gemeentelijke monumenten verplichten om noodzakelijke maatregelen te nemen om een 

monument in stand te houden.  De Erfgoedverordening bevat een expliciete instandhoudingsplicht voor monumenten. 

Het doel hiervan is te zorgen dat een eigenaar zijn of haar monument zodanig onderhoudt dat instandhouding en de 

monumentale waarde ervan gewaarborgd zijn. Deze waarborg ontbreekt naar onze beleving in dit specifieke 

voorbeeld. Eventuele financiële argumenten van de eigenaar zijn niet relevant of er wel of niet handhavend mag 

worden opgetreden 

In artikel 12 van de Erfgoedverordening  is de instandhoudingsplicht gemeentelijk monument opgenomen, waarbij het 

is verboden om een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat 

voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.  

Artikel 13 van de genoemde verordening bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een 

gemeentelijk monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen, of te herstellen, te 

gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.  
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Aangezien het instandhoudingsplicht expliciet in de verordening is opgenomen, is de gemeente verplicht om te 

handhaven bij overtreding. Wij verzoeken u om op de zeer korte termijn het handhavingstraject op te starten en ons 

binnen de wettelijke termijnen te berichten.  

Indien gewenst geven wij graag een nadere toelichting op deze brief.  

 

 
 

 

 

Hoogachtend, 

De besturen van Stichting het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Commissie Gelderland, 

 

Namens dezen,  

 
Leo (L.W.) Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap 
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