Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
G. Wenneker (D66)
(d.d. 18 februari 2016)
Nummer
3140
Onderwerp
Sloop boerderij Oostdam

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De monumentale 19e-eeuwse boerderij Oostdam in Voorhout is onlangs aangekocht
door de provincie Zuid-Holland en dreigt te worden gesloopt voor het omleggen van
een turborotonde nabij de Nagelbrug. De fractie van D66 Zuid-Holland maakt zich
zorgen over de situatie en stelt daarom daarover de volgende vragen.
1.

Hebt u kennis genomen van de zorg van veel inwoners in Voorhout over de toekomst
van de eeuwenoude monumentale boerderij Oostdam in Voorhout? Bent u ermee
bekend dat deze boerderij genoteerd staat op de lijst van Historische Panden van de
Historische Kring Voorhout? (zie: http://www.hkv-voorhout.nl/waardevolpand.htm)
Antwoord
Ja. Voor de volledigheid verwijzen wij hierbij ook naar de aan u gerichte brief van
gedeputeerde Vermeulen over dit onderwerp van 19 februari jl.

2.

Kloppen de berichten dat de provincie Zuid-Holland voornemens is om de boerderij te
slopen ten behoeve van de aanleg van een rotonde?
a. Klopt het dat de provincie geen sloopvergunning van de gemeente Teylingen
nodig heeft, omdat de boerderij op verzoek van de vorige eigenaar niet is
aangewezen als monument?
Antwoord
Ja, dit klopt. Overigens zijn de sloopwerkzaamheden inmiddels vrijwel afgerond.

3.

Is het college bereid om met de gemeente Teylingen in gesprek te gaan en daarbij te
bezien of sloop van de historische boerderij echt nodig is en of er wellicht delen van
de boerderij behouden kunnen blijven? Welke alternatieven zijn er door de provincie
onderzocht en waarom zijn deze afgevallen?
Antwoord
Kortheidhalve willen wij hierbij, naast de beantwoorde raadsvragen, tevens verwijzen
naar de brief van gedeputeerde Vermeulen van 19 februari jl. Met betrekking tot de
onderzochte alternatieven kan hierop nog het volgende worden aangevuld:
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4.

Handhaving van de boerderij en het waagebouwtje is afgevallen vanwege de
risico’s met betrekking tot de bouwkundige staat van de gebouwen en de
hoge investeringskosten.
Handhaving van alleen het waaggebouwtje is afgevallen vanwege de asbest
in de fundering, de slechte bouwkundige staat, extra kosten voor
bouwkundige monitoring en het feit dat er geen mogelijkheden worden gezien
voor exploitatie.
De optie om het waaggebouwtje af te breken en elders op te bouwen is
voornamelijk afgevallen vanwege de hoge kosten.

Is het college bereid zich daarbij in het bijzonder te laten informeren wat de
mogelijkheden zijn voor behoud van het Waaggebouwtje uit 1730, waarin een
authentiek weegtoestel uit de achttiende eeuw gevestigd is en voor behoud van de
drie oude leilinden die bij de boerderij staan?
Antwoord
Zie beantwoording raadsvragen en brief gedeputeerde Vermeulen.

5.

Bent u bekend met de brief aan het college van HKV, de Bond Heemschut en de
Landelijke Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie van 29 januari 2016? (zie:
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/historische-kring-voorhout/2016-0129/sloop-boerderij-oostdam) Wat is hierop de reactie van het college?
Antwoord
Zie beantwoording raadsvragen en brief gedeputeerde Vermeulen.

6.

Uit antwoorden van het college in de gemeente Teylingen blijkt dat de voorlopige
sloop is voorzien voor 22 februari a.s. (zie bijlage) Is dit correct?
a. Is het college bereid deze datum op te schorten in afwachting van beantwoording
van deze schriftelijke vragen?
Antwoord
De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels vrijwel afgerond.

Den Haag, 8 maart 2016
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