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Beste meneer Van deer Lans, 

Op 3 november 2022 heeft Erfgoedvereniging Heemschut de gemeente Lochem gevraagd het 
boerderijcomplex Nijkampsweg 7 in Lochem aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op 14 maart 
2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het boerdeijcomplex niet aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. In deze brief informeren wij u over het besluit dat wij hebben 
genomen op uw verzoek. 

Toelichting op het besluit 
In het kader van het project “Herijking gemeentelijke monumentenlijst” is in de periode 2012/2014 een 
redengevende beschrijving en waardering opgesteld voor het boerderijcomplex door het Gelders 
Genootschap. Hierin wordt geconcludeerd dat er voldoende cultuurhistorische waarden aanwezig zijn 
om het boerderijcomplex op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De erfgoedcommissie 
heeft dit advies destijds overgenomen en het college geadviseerd om over te gaan tot aanwijzing van 
het boerderijcomplex als gemeentelijk monument. Omdat dit project destijds vroegtijdig is stilgezet is 
de daadwerkelijke aanwijzingsprocedure niet gestart.  

De huidige eigenaar van het boerderijcomplex is met de gemeente in gesprek over herontwikkeling 
van het erf waarbij het uitgangspunt is om alle gebouwen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. 
Op 1 september 2022 heeft de erfgoedcommissie in een ongevraagd advies het college geadviseerd 
om geen medewerking te verlenen aan de voorgenomen sloop van het boerderijcomplex. 
Daaropvolgend is de gemeente in gesprek gegaan met de eigenaar om de mogelijkheden voor het 
behoud van het complex te onderzoeken. De eigenaar staat niet positief tegenover een gemeentelijke 
monumentenstatus en behoud van het boerderijcomplex.  

Argumenten voor het besluit 
1.  Overeenstemming tussen eigenaar en gemeente is het uitgangspunt. 
De gemeente hecht veel waarde aan het standpunt van een eigenaar bij de aanwijzing van een object 
als gemeentelijk monument. Overeenstemming is het uitgangspunt van beleid zoals dat in 2016 is 
vastgesteld door de gemeenteraad in het visiedocument ‘Herijking erfgoedbeleid gemeente Lochem’. 
De gemeente en de eigenaar hebben verschillende gesprekken gevoerd over een mogelijke 
monumentenstatus en de toekomst van de gebouwen. De conclusie van de eigenaar is dat er 
onvoldoende mogelijkheden zijn voor behoud van het gebouw en deze daarom ook niet positief staat 
tegenover een gemeentelijke monumentenstatus voor het boerderijcomplex.  
 
2.  Het aanwijzen van een object als een gemeentelijk monument is een bevoegdheid van het 

college.  
Volgens artikel 3 van de Erfgoedverordening Lochem 2010 is het college bevoegd om, al dan niet op 
aanvraag van een belanghebbende, een object aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
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3.  Het college kan afwijken van het advies van de erfgoedcommissie. 
Volgens artikel 3, lid 2 van de erfgoedverordening is de gemeentelijke erfgoedcommissie om advies 
gevraagd. De erfgoedcommissie had reeds in 2014 een gevraagd en op 1 september 2022 een 
ongevraagd advies uitgebracht en het college geadviseerd om het boerderijcomplex de gemeentelijke 
monumentenstatus toe te kennen en geen medewerking te verlenen aan algehele sloop van het 
complex.  

Hoewel de gemeente doorgaans de adviezen van de erfgoedcommissie overneemt heeft het college 
de mogelijkheid om op grond van artikel 9, lid 6 van Verordening op de Erfgoedcommissie 
gemotiveerd af te wijken van het advies van de commissie. De erfgoedcommissie heeft als taak het 
college gevraagd en ongevraagd te adviseren over erfgoed in de meest ruime zin van het woord. De 
erfgoedcommissie laat zich daarbij hoofdzakelijk leiden door het belang van erfgoed. Het is aan het 
college om een integrale afweging te maken waarbij ook andere belangen dan erfgoed worden 
meegewogen.   

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Het is belangrijk om het bezwaar op tijd 
in te dienen. Een bezwaar moet binnen zes weken door ons zijn ontvangen. Meer informatie over het 
indienen van bezwaar kunt u vinden op www.lochem.nl. 
 
Neem gerust contact op 
Heeft u vragen na het lezen van de brief? Neem dan contact op met Alexander de Bert. U bereikt hem 
op (0573) 28 91 35. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar a.debert@lochem.nl. Alexander de Bert 
werkt op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Vermeld in uw e-mail altijd ons kenmerk. 
Dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Henk Jan Bouwhuis 
hoofd afdeling Ruimte 
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