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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie CDA betreffende De Lange Jaap 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 21 december 2021 heeft de fractie CDA de navolgende vragen gesteld over De Lange Jaap, het 
antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1. Kunt u een overzicht aanleveren van de contacten die geweest zijn met Rijkswaterstaat in 
de afgelopen 5 jaar?  
 
Er is in de afgelopen vijf jaar contact geweest met Rijkswaterstaat in het kader van de 
vergunningverlening rondom de Lange Jaap. Dit betrof een vergunning voor het vervangen van de 
airconditioning (in 2016), en een vergunning voor het waterdicht maken van de buitenkant van de 
toren (juli 2021). Daarnaast is er vanuit de afdeling erfgoed contact geweest met Rijkswaterstaat 
rondom de Lange Jaap (voorjaar 2021). Voor zover er kan worden nagegaan, is er buiten deze 
momenten om geen contact geweest met Rijkswaterstaat betreffende de Lange Jaap.  
 
Sinds september 2021 is er intensief contact met Rijkswaterstaat op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 
 
2. Hebben de gesprekken met Rijkswaterstaat en de informatie zoals verstrekt door 

Rijkswaterstaat ooit aanleiding gegeven om in het kader van de instandhoudingsplicht 

toezichthoudend op te treden? Zo ja, kunt u aangeven wanneer en hoe deze overweging tot 

stand is gekomen? Zo nee, waarom niet? 

 

Volgens de Erfgoedwet (artikel 10:18) moet elke eigenaar van een monument voldoen aan de 
instandhoudingsplicht. De instandhoudingsplicht houdt in dat het verboden is een beschermd 
monument te beschadigen, te vernielen of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de 
instandhouding noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van deze 
instandhoudingsplicht ligt bij de gemeenten als bevoegd gezag.  
 
De prioritering van toezicht en handhaving op gebouwen staat in het Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhavingsbeleid (VTH beleid). In september 2019 heeft de gemeenteraad het VTH beleid 
2019-2021 vastgesteld en in april 2021 het VTH beleid 2021-2022. In beide stukken is het toezicht 
op monumenten niet opgenomen en heeft het geen prioriteit. Dit houdt in dat er alleen toezicht wordt 
gehouden bij een aanleiding of bij meldingen. Tot september 2021 is er geen aanleiding, of melding, 
geweest om toezichthoudend op te treden.  
 
Ook in de gesprekken met Rijkswaterstaat rondom de Lange Jaap is, tot september 2021, geen 
aanleiding geweest om in het kader van deze instandhoudingsplicht toezichthoudend op te treden. 
Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren de indruk gegeven dat zij de toren ‘in het vizier’ had. 
Door Rijkswaterstaat werden er jaarlijkse inspecties uitgevoerd, verschillende onderzoeken gedaan, 
en overleggen georganiseerd met de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 
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basis van deze gesprekken en onderzoeken werd niet geconstateerd dat de instandhouding van de 
toren in gevaar was.  
 
In juli 2021 werd er door Rijkswaterstaat een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke ingreep 
voor het waterdicht houden van de buitenkant van de toren. Hierbij zijn ook de Gemeentelijke 
Adviescommissie Omgevingskwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken. Het 
waterdicht houden van een bouwwerk is één van belangrijkste aspecten die de instandhouding van 
een monument beïnvloeden. Het contact rond deze vergunningsaanvraag leidde daarom niet tot 
zorgen over de instandhouding van de Lange Jaap.  
 
Toen in september 2021 duidelijk werd dat de instandhouding van de toren wel in gevaar was, heeft 
de gemeente Den Helder op bestuurlijk niveau direct contact opgenomen met RWS. Deze contacten 
zijn intensief en regelmatig.  
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 18 januari 2022, 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

J.A. (Jan) de Boer MSc.  
burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 


