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Geachte leden van de raad, geachte wethouder.                  Donderdag 5 november 2020     kopie 
 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om in te spreken over het 
bestemmingsplan waarover u zich deze maand een mening vormt. Ik doe dit vanuit 
mijn rol als lid van het comité open monumentendag en omdat ik al vele jaren goed 
contact heb met de eigenaren van de Buitenplaats Broekbergen. Ik heb veel 
vertrouwen in de wijze waarop zij dit monument voor de toekomst willen veiligstellen. 
Maar mijn inspraak is op persoonlijke titel. 
 
Terecht zijn we als regio en als gemeente trots op de aantrekkingskracht van de 
Stichtse Lustwarande. En dankzij de vele mooie monumenten met parken erom heen 
kan er ieder jaar weer voor de monumentendag een  informatief programma gemaakt 
worden. 
 
Sinds een aantal jaren maakt de klokkentoren van Broekbergen een vast onderdeel 
uit van dat programma. Uit onze samenwerking met de eigenaar weten we dat hij 
gedreven wordt door de wens de cultuur-historische waarden van deze buitenplaats 
te herstellen en voor de toekomst te behouden. Daarmee geeft hij op zijn locatie 
invulling aan de ambities die de gemeente heeft vastgesteld in de beleidsnota’s 
Erfgoed in het groen en Buitens op de Heuvelrug.  
In dit beleid staat het besef centraal dat het karakter en de schoonheid van ons 
buitengebied voor een belangrijk deel worden bepaald door de vitaliteit van de 
landgoederen en buitenplaatsen, en dat we daar zuinig op moeten zijn.                                                                                                                           
 
Maar hierbij past ook het besef dat eigenaren van zulke monumentale plekken het 
niet redden met alléén hun liefde en uithoudingsvermogen en de blijken van 
waardering die zij daarvoor krijgen..               
 
Het onderhoud van monumentale gebouwen en van groen is duur. Het vraagt per 
situatie een zorgvuldige afweging om te bepalen hoe dit op een verantwoorde manier 
kan. Want het laatste wat je wilt, is de cultuur-historische waarden weggooien door 
de verkeerde toevoeging van bebouwing of functies . Dat we daarbij in onze 
gemeente niet over één nacht ijs gaan, toont de planvorming voor Broekbergen ook 
weer aan: het Masterplan dat uiteindelijk tot het voorliggende bestemmingsplan heeft 
geleid is al weer bijna 10 jaar oud. 
 
Ik roep u daarom op om met dit bestemmingsplan in te stemmen. Daarmee wordt 
herstel van de historische tuin met slingervijver mogelijk en kan bebouwing 
gerealiseerd worden, die meer passend is dan de carrés die daarvoor plaats moeten 
maken. Bebouwing die goed ingepast wordt in het landschap en per saldo niet meer 
oppervlak beslaat.                                                                                                       
 
Het college schrijft in het raadsvoorstel: “Realisatie van de plannen is nodig om de 
duurzame instandhouding van het landgoed zeker te stellen, zo heeft onafhankelijk 
onderzoek aangetoond”..         
 
Ik hoop dat de gemeente de eigenaar van Broekbergen wil steunen in zijn plannen 
om te investeren in een nieuwe toekomst voor dit markante en waardevolle 
monument met zeer enthousiaste mensen die hieraan gewerkt hebben. 
 
Ik dank u voor uw aandacht                 Renée Wagner-Soeters, Driebergen.      (2 nov. 2020 gemaakt)              
(29-1—2020  om 20.16 uur  Mail Willem Nedermeijer  


