gemeentesLuis

ONTWERPBESLUIT AANWIJZING GEMEENTELIJK
MONUMENT
Burgemeester en wethouders van Sluis;
Overwegingen
Burgemeester en wethouders van Sluis zijn voornemens om het volgende object aan te wijzen als
gemeentelijk monument:
Naam object

Algemene begraafplaats

Adres object

:

Mauritsweg ongenummerd, IJzendijke

Kadaster

:

Gemeente Oostburg, sectie EY, nr. 154

De te beschermen onderdelen zijn:
complex bestaande uit een hek, pad, baarhuisje en groenstructuur (haag rondom, haag langs pad). De
individuele graven zijn ondanks enkele interessante detailleringen niet beschermd. De op het perceel
aanwezige waardevolle bomen - een es, zeven zomereiken, een treurwilg en twee witte paardekastanjes
- zijn beschermd vanwege de Bomenverordening gemeente Sluis.________________________________
Burgemeester en wethouders hebben zich bij de voorgenomen aanwijzing gebaseerd op het advies van
de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) te Middelburg d.d. 2 mei 2017, kenmerk 17.05.00010.
Waardering
De begraafplaats is van algemeen belang.
De begraafplaats heeft architectuurhistorische waarde vanwege het baarhuisje, hekwerk en de
detailleringen van enkele individuele graven. Daarnaast heeft de begraafplaats cultuurhistorische waarde
als uitdrukking van de funeraire cultuur in een kleine gemeenschap als IJzendijke. De begraafplaats heeft
- als groenstructuur - ensemblewaarde met het omliggende landschap. Tenslotte is de begraafplaats
gaaf bewaard gebleven en geniet zij typologisch enige zeldzaamheidswaarde.
De begraafplaats is van gemeentelijk belang vanwege de architectuurhistorische waarde,
cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde en gaafheid.________________________________________________________________________________________________
Advies monumentencommissie/Centrale erfgoedcommissie
De monumentencommissie van de gemeente Sluis c.q. de Centrale Erfgoedcommissie heeft advies
uitgebracht over de voorgenomen aanwijzing. De commissie heeft haar advies gebaseerd op de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedwet/Monumentenwet 1988, het gemeentelijk
monumenten-/erfgoedbeleid, de publicatie "10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten"
(Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 2009) en de "Technische Criteria planbeoordeling monumenten (DSL,
2006). Het advies is uitgebracht op 4 september 2017 en op 13 februari 2018.

De monumentencommissie van de gemeente Sluis c.q. de Centrale Erfgoedcommissie benadrukt haar
waardering voor het initiatief tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten, om daarmee de
cultuurhistorische identiteit van de verschillende kernen te behouden. Voorts ondersteunt de commissie
van harte het aanwijzen van gemeentelijke monumenten conform het rapport "Gemeentelijke
monumenten in de gemeente Sluis, Fase 1 Gemeentelijke eigendommen".
De monumentencommissie geeft aan dat de begraafplaats cultuurhistorisch van belang is en daarmee
een logische keuze om deze aan te wijzen. Wel wijst de commissie erop dat bij de aanwijzing van een
begraafplaats in de loop der tijd knelpunten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij een eventuele
vergunningplicht voor het delven van graven of het onderhouden van het groen.
Het aanwijzen van een begraafplaats vraagt om een zorgvuldige afweging. De commissie adviseert om
goed na te gaan welke elementen behouden dienen te blijven en hoe 'behoud' dan wordt gedefinieerd.
Ook de eventuele waarde van bomen en groen moet daarbij duidelijk benoemd zijn. De commissie
adviseert om voor de begraafplaatsen een aanvullende waardestelling in combinatie met een beheerplan
op te stellen.
Commentaar advies monumentencommissie/Centrale erfgoedcommissie
Hierboven is reeds aangegeven wat de te beschermen onderdelen zijn: het baarhuisje, het pad,het hek
en de groenstructuur. De waardevolle bomen zijn beschermd via de Bomenverordening. De individuele
graven vallen derhalve niet onder de bescherming. Naar aanleiding van het advies van de commissie
adviseert de SCEZ om in de toekomst voor de aangewezen begraafplaatsen een beheerplan op te
stellen.
Wettelijke grondslag
Artikel 3 van de Erfgoedverordening Sluis 2016.

besluiten:
de algemene begraafplaats te IJzendijke, voornoemd, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

