
 

> Retouradres Postbus 1600 3800 BP  Amersfoort 

 

College van B&W van Gemeente Westland 

T.a.v. 

Postbus 150  

2670 Naaldwijk  

 

Datum 01 april 2021 

Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument 

   

   

   

Gegevens beschermd(e) monument(en) 

Naam  

 

Adres  Grote Woerdlaan 11 

Postcode/plaats  2671CM Naaldwijk 

Gemeente/provincie  Westland; Zuid-Holland; 

Monumentnummer  516156 

 

 

 

Geacht college, 

 

 

 Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

Contactpersoon 

  

 

  

 

Onze referentie 

189032 

 

Olonummer 

 

 

Bijlagen 

0 

Op 8 december 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede 

lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 

artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

Op 19 februari 2021 heb ik per mail van de gemeente Westland een aanvullende 

toelichting op het adviesverzoek ontvangen. 

 

Voor het zeer ingrijpend verbouwen van de watertoren tot appartementengebouw 

is enkele jaren geleden door de gemeente Westland een omgevingsvergunning 

verleend.  

Uw aanvullende adviesverzoek betreft de inrichting van het terrein rond de 

watertoren. De plannen uit 2017 voor het realiseren van een parkeerterrein op 

het maaiveld en een garagegebouw met 8 garages zijn komen te vervallen.  

 

Het huidige plan gaat uit van het aanleggen van een halfverdiepte parkeerbak 

met 17 parkeerplaatsen in de noordwest hoek van het perceel. De parkeerbak is 

bereikbaar middels een hellingbaan vanaf de Van Lijnschotenlaan. De parkeerbak 

zal ca. 1 m boven het maaiveld uitsteken. Het platte dak wordt afgewerkt met 

sedummos. Verder voorziet het plan in het maken van een langwerpige vijver op 

het perceel en het gedeeltelijk wijzigen van de infrastructuur rond de watertoren.  

De ingrepen op het terreiin raken de watertoren in fysieke zin niet.  

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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De bescherming van het rijksmonument beperkt zich in principe tot de watertoren 

zelf. Het terrein rond de watertoren valt niet onder de bescherming van het 

rijksmonument. De plannen voor de inrichting van het terrein rond de watertoren 

vallen derhalve niet onder de adviesplichtige ingrepen waarover de RCE adviseert. 

De inrichting van het terrein rond de watertoren heeft uiteraard wel invloed op de 

beleving van het rijksmonument. Ik adviseer u daarom om het inrichtingsplan ter 

nadere advisering voor te leggen aan uw eigen monumentencommissie.  

Voorts merk ik op dat de eventuele aanleg van een verdiepte parkeerbak geen 

bouwkundige risico’s voor de watertoren met zich mee mag brengen. De 

aangeleverde stukken voorzien niet in informatie over de fundering van de 

watertoren. Ik adviseer u om een ter zake kundig constructeur de constructieve 

gevolgen van de aanleg van een eventuele parkeerbak voor de watertoren te 

laten beoordelen.   

 

Bij het door u toegezonden verzoek om advies heb ik tevens het stuk 

‘Planbeschrijving Watertoren te Naaldwijk’ d.d. 19 november 2020 ontvangen. Het 

is mij niet duidelijk wat de bedoeling is van dit stuk in het verband van uw 

adviesverzoek. Naar aanleiding van uw aanvullende mail van 19 februari 2021 

heb ik geconcludeerd dat uw adviesverzoek enkel betrekking heeft op de nadere 

invulling van de buitenruimte. U treft in mijn brief daarom geen inhoudelijke 

reactie op het stuk ‘Planbeschrijving(…)’. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 


