Raadsvergadering: 24 mei 2016
Besluit: Unaniem Aangenomen
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23 mei 2016
UNANIEM AANGENOMEN
E201618409

Onderwerp Opgravingen Brederode Veenhuizen

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016 behandeld
agendapunt 18 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2016-05-24 6;
HOP Opgravingen Brederode Veenhuizen.
Constaterende dat:
 Bij de opgravingen in Veenhuizen aan de noordzijde van het koor van 1862 een muur is
aangetroffen van een ouder middeleeuws koor dat vermoedelijk zal stammen uit het einde
van de dertiende eeuw;
 De nu aangetroffen middeleeuwse kerk laat zien dat Heerhugowaard niet in 1631 is
ontstaan maar veel oudere papieren bezit;
 De opgravingen tot nu toe zijn bekostigd uit regulier budget.
 Provincie Noord-Holland in haar kadernotie ‘Cultuurbeleid’ extra aandacht besteedt aan de
bijzondere Noord-Hollandse buitenplaatsen.
Overwegende dat:
 Voor de gemeente Heerhugowaard deze vondst van eminent belang is. Dat Veenhuizen op
veel oudere grond lag dan Heerhugowaard zelf was allang bekend maar door de vondst
van de middeleeuwse kerk kan dat tijdsverschil blijvend worden gevisualiseerd;
 De nu aangetroffen middeleeuwse kerk het gehele gebied in een ruimer historisch
perspectief plaats;
 Inzicht in deze erfgoedzone een belangrijke toegevoegde waarde voor Heerhugowaard is.
 Historisch erfgoed en cultuurhistorie zoveel mogelijk bewaard dient te blijven.
Besluit:
Het College te verzoeken met een voorstel te komen
 Hoe de opgegraven fundering van de middeleeuwse kerk in Veenhuizen blijvend zichtbaar
kan blijven.
 Om deze historische buitenplaats digitaal in kaart te brengen.
 Om dit historische en cultuurhistorische erfgoed structueel op te nemen in de citymarketing van Heerhugowaard.
 De raad, rechtstreeks of via de commissie Stadsontwikkeling, uiterlijk voor 1 november
2016 op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze
motie.
En gaat over tot de orde van de dag,
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