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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer de monumintenstatus fan de ôfbarnde
mûne Windlust yn Boerum

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 3
febrewaris, beântwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
1. Hat It kolleezje kundskip naam fan de problemen dy’t der binne mei de
monumintenstatus fan mûne ‘Windlust’ yn Boerum?

Antwurd fraach 1:
Ja, de problemen waarden fuort nei de brân fan 8 april 2012 al wol dûdlik, mar hawwe sûnt
koart wer de publisiteit helle (reportage EenVandaag d.d. 22 jannewaris “Het verdriet van
Burum”, sjoch ek LC 27 en 29 jannewaris 2014).

Fraach 2:
2. Sa ja, wat is de miening fan DS ditoangeande, is It kolleezje ree om dêr wat oan te
dwaan?

Antwurd fraach 2:
It Kolleezje hat op grûn fan ittwadde lid fan kêst 8 fan de Monumentenwet (1988) gun wetlik
foech foar advys oer de monumintestatus. Dêryn wurdt steld dat: “(...) indien de wijziging
betreft het doorhalen van de inschrijving van een monument dat is teniet gegaan, blijft
overeenkomstige toepassing van artikel 3 achterwege.”
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N.B. Yn kêst 3 is It wetlik foech fear advys fan ûnder care DS regele fear saken bûten de
boude kom.

Fraach 3:
3. De mûne wie en is in markant punt foar ‘t doarp Boerum, neffens iis fraksje in drager
fear ‘t lânskip. Wat is fan cJt It pro vinsjaal belang besjoen, neffens DS de kultuerhistoaryske
en lânskiplike wearde fan de betreffende mûne?

rJ)
Antwurd traach 3:
De mûne fan Boerum is in landmark fear it oansjen fan it doarp. It plak fan de mcle hat ek fan
belang west fear de ynrjochting fan it doarp (wynfang). De nijboude mcle hat op himsels gjin •
(intrinsike) kultuerhistoaryske wearde.

Fraach 4:
4. It doarp is tige belutsen by dizze mûne, It stipet de mienskipssin. Boppedat is de
restauraasje in prachtige kâns fear ‘t behâld fan It restauraasje ambacht. Hat dizze
restauraasje ek bydroegen oan It behâld fan dy spesifike kennis? En hoe dan?

Antwurd fraach 4:
It ferlies fan de âld mûne trech brânstifting en de nijbou fan de mûne hat grif belangryk west
fear de mienskipssin en net allinnich yn Boerum, mar ek fan de mounders yn Nederlân ûnder
elkoar. Dit is op himsels in goede saak. Dat stiet los fan de beoardieling fan de
menumintenstatus.
Der is nei ûs betingst gjin sprake van restauraasje, mar fan nijbou. En dat ûnder lieding fan in
betûfte mûneboumaster. De previnsje hat nei de brân net belutsen West by de nijbou. Yn
hoef ier dy nijbou dan ek bijdroegen hat ta t behâld fan it ambacht fan mûnebouer kinne wy
derom ek net beântwurdzje.

Fraach 5:
5. De ‘Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed’ wol de mûne no ôffiere fan de list fan
ryksmonuminten. De gemeente hat hjirby in advisearjende rol. De Rykstsjinst k[n in
ütsûndering meitsje foar ‘Windlust’, yn bysûndere gefallen bart dat wol faker. Is DS ree om
yn oparbeidzjen mei de gemeente it op te nimmen foar It behâld fan de monumintestatus?

Antwurd fraach 5:
Fuert nei de brân die bliken dat de mûne fear sa’n 95% ferlêrn gien is en de lêste stikjes
muorre dy’t oerein stiene nei de brân binne sloopt. Dat betsjut dat de mûne as Kultureel
Erfgoed dermei (hast) hielendal ferlern gean is. Fantt it spesifike eachpunt fan
monumintensoarg sjoen binne der gjin argumenten om aksje te nimmen fear it behâld van de
monumintenstatus (sjech ek it antwurd op fraach 2). Mar wannear’t wy dit jier in
ynventarisaasje meitsje fan ‘Karakteristike bouwurken’ kinne wy yn eparbeidzjen mei de
gemeente, at de gemeente dit sels wol, sjen oft it helber is dizze rnûne in plak te jaan op
dizze list.

Fraach 6:
6. By de behanneling fan de streekaginda’s hawwe PS by DS oanstien op It
ûnderbringen fan It kultureel erfgoed yn dizze streekaginda. Soe dêrmei de mûne fan
Boerum ekyn It utfieringsprogramma ANNO opnaam wurde kinne? Sa nee, werom net?
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Antwurd fraach 6:
Op dit stuit past de (file) mûne fan Boerum net yn t titfieringsprogramma ANNO. Kultureel
Erfgoed hat al wol in plak fûn yn de temagroep ‘Sociaal en Leefbaar’ mar de ynhâld dêrfan is

_____

rjochte op it ynspylje op kânsen dy’t sich foardogge foar gearwurking, behâld en ûntwikkeling
fan Kultureel Erfgoed. Der binne gjin projekten of jild oan dit tema ferbûn.
As foar de nije perioade (nei 2016) t tema Kultureel Erfgoed in tema(-groep) wurdt mei mear
ynhâld én jild dan beoardiele we de mûne fan Boerum op de dan jildende spulrigels.

Fraach 7:
7. De FNP is posityf oer de kânsen om de monumintestatus te behâlden.
Nettsjinsteande dat, is It kolleezje ree om yn needsitewaasjes fan tt in provinsjaal fûns de
gemeente en It doarp by te springen yn ‘t ûnderhâld fan Windlust?

Antwurd traach 7:
Yn it ramt fan finansjele stipe foar mûnen hat de provinsje oant no ta bydroegen oan it
ûnderhâld van mûnen op grûn fan de subsydzjeregelings foar monumenten as de mûne
ryksmonumint of gemeentlik monumint is. As de mûne op de list fan ryksmonumenten stean
bliuwt of op de list fan gemeentelike monuminten komt, kin de eigner in berop dwaan op
dizze subsiydzjeregeling. Sa as earder sein sille wy yn 2014 dwaande mei in
ynventarisaasje fan ‘Karakteristike bouwurken’ yn oerlis mei gemeenten. Wy kinne op dit
stuit gun ttspraak dwaan oer in plak fan ‘Windlust” op dizze list.

Mei rju achtinge,
Deputearre Steaten fan Fryslân,

J.A.

(t)
itter

van den Berg, sekretaris

3 Us merkteken: 01111656


