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Op 23 mei 2007 verzocht u ons om advies betreffende de aanwijzing tot rijksmonument van
Vrieseweg 80, 3311 NX Dordrecht, monumentnummer 530675, kadastraal bekend gemeente
Dordrecht, sectie C, nummer 3950.
Vrieseweg 80 ligt binnen de bebouwde kom, in een gebied dat in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project 1850-1940 is geselecteerd als zeer waardevol. In het kader van het
Monumenten Inventarisatie Project 1850-1940 is ook het pand geïnventariseerd, als onderdeel van
het dubbele pand Vrieseweg 78; 80. Beide panden zijn niet geselecteerd voor plaatsing op de
njksmonumentenlijst.
Vrieseweg 80 verkeert in slechte bouwkundige staat.
Op 1 augustus 2005 hebben wij op grond van de Bouwverordening gemeente Dordrecht 2003
sloopvergunning verleend voor het pand. Op 1 juni 2007 heeft de Raad van State het hoger beroep
tegen de sloopvergunning ongegrond verklaard. De vergunning is hiermee onherroepelijk.
Gezien het niet aanwijzen van Vrieseweg 80 tot rijksmonument in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project 1850-1940 en gezien de inmiddels onherroepelijke sloopvergunning, kennis
genomen hebbend van het weliswaar positieve advies van de Welstands- en Monumentencommissie acht ons college het, uitgaande van consistent gemeentelijk beleid, niet in de lijn van
zijn handelingen hggen om positief te adviseren met betrekking tot het aanwijzingsverzoek
Hiertoe hebben wij op 14 augustus 2007 besloten.
Verder hebben wij kennis genomen van uw Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde
monumenten 2007 en zijn er naar onze mening geen bijzondere omstandigheden die een afwijking
van deze beleidsregel rechtvaardigen.
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Bijgaand treft u ons besluit, het verslag van de hoorzitting met eigenaar en verzoeker, met een
aanvulling van de advocaat van de eigenaar en het advies van de gemeentelijke Welstands- en
Monumentencommissie.
Wij verzoeken u, in het belang van alle betrokken partijen en rekening houdend met de slechte
bouwkundige staat van het pand, snel tot een beslissing te komen.
Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot mevrouw C.A.E. van Nes, bureau Monumentenzorg
en Archeologie, telefoonnummer 078-6396850, e-mail: CAE.van.Nes@dordrecht.nl.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders
namens dezen,
het hoofd bfGVeau Monumentenzorg en
Archeoloi
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