VERSLAG MONUMENTENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

22 oktober 2014
14.30 – 16.30
Kampen, stadhuis

Aanwezig: mw. Hilde van de Werven
dhr. Sybren Gerlofsma
dhr. Koen Alderliesten
dhr. Ben van ’t Hul
dhr. Alexander Jager
dhr. Jo Kleinmeulman
dhr. Roelof Oost
dhr. Geraart Westerink
dhr. Henk van der Werf(verslag)
M.k.a.:

HWn
SG
KA
BH
AJ
JK
RO
GW
HW

mevr. J Batelaan

Voorafgaand aan de vergadering
Helene Meelissen en Karin Luchies vertellen dat zij door reorganisatie bij het Oversticht niet meer
worden ingeschakeld voor de kerkenpilot. Joke Batelaan is met vakantie maar heeft haar baan bij
het Oversticht eveneens verloren. Dit betekent dat zij niet terugkomt in de Monumentenraad.
Zij bedanken iedereen voor de plezierige medewerking. De dames worden hartelijk bedankt voor
hun inzet en we spreken af dat BH en HW hen een getuigschrift sturen.
1. Opening / vaststelling agenda
JK opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Bijeenkomst 4 juni en 30 juni
De monumentenraad heeft 4 juni een rondleiding gehad.
Op 30 juni is extra vergadering geweest voor een advies om het schoolgebouw van de van
Heutszkazerne op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen.
3. Schoolgebouw
-De adviesnota voor het aanwijzen van het schoolgebouw als gemeentelijk monument is afgevoerd
omdat het college eerst in gesprek wilde met delta Wonen. Burgemeester Koelewijn heeft dit
dossier in behandeling. In november komt er een integrale nota over de sloopaanvraag en de
aanwijzing tot monument.
4. Bescherming Erfgoed uit WOII
KA licht een brief met een pleidooi voor een inventarisatie, waardering en bescherming voor
erfgoed uit WOII toe. De gemeente onderzoekt of historische vereniging Jan van Arkel samen met
kenners van deze materie een eerste inventarisatie kunnen maken.
HW geeft aan dat de bewaard gebleven kazematten die we kennen inmiddels zijn aangewezen tot
gemeentelijk monument. Ook de muur aan de IJssel is in het bestemmingsplan aangewezen als
karakteristiek. De kazemat is in gebruik bij de scouting. HW geeft de contactpersoon door aan KA.
HW zal actie ondernemen om de kazemat weer af te sluiten. Over de schilderingen hebben we in
de monumentenraad reeds een besluit genomen.
5. Voortgang projecten
Kerkenpilot
In het voorjaar van 2015 wordt een nieuwe bijeenkomst met de kerken gepland. Het Oversticht
heeft hier opdracht voor gekregen. Het is van belang dat er een goede vervanger met de juiste
competenties wordt gevonden.
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IJsselkogge
AJ vertelt dat 6 punten rond de kogge nader zijn onderzocht. Op één plaats is het mogelijke kasteel
van een kogge aangetroffen. Er is een studie uitgevoerd naar de vraag of de vaartuigen afgezonken
zijn in het kader van watermanagement. Er is aanleiding om dit aan te nemen.
Rijkswaterstaat laat dit nader onderzoeken.
Vestigia gaat de kogge nat bergen in stukken, maar goed monteerbaar.
De aandacht gaat vooral uit naar de kogge en niet naar de punter en de aak die het hele verhaal
van het watertransport uit die tijd vertellen. NISA in Lelystad conserveert en Kampen exposeert. RO
adviseert om vooral het complete verhaal te vertellen en de expositie meer te laten zijn dan een
vitrine met alleen de kogge.
Welstandsnota
De welstandsnota stond gepland voor 2014. Dit wordt doorgeschoven. HWn biedt aan om hierin
mee te denken.
6. Stand van zaken restauraties en ruimtelijke ontwikkeling
Bovenhavenstraat e.o
Het college van B en W heeft groen licht gegeven aan Philadelphia om de plannen voor woon/zorg
verder uit te werken. Dit maakt het ook mogelijk om de villa te restaureren en de voormalige
glashandel wind en waterdicht te maken en op te knappen.
Van Heutszkazerne
De van Heutszkazerne wordt momenteel verbouwd voor het cultuurcluster.
Het advies om het schoolgebouw van de van Heutszkazerne aan te wijzen als gemeentelijk
monument is afgevoerd.
Beltweg stallen
De stal is inmiddels gerestaureerd en wordt binnenkort in gebruik genomen als woonhuis en
aannemersbedrijf. Ook de garages (geen monument) worden verkocht.
Gotisch Huis
Volgens de Rijksgebouwendienst zal het Gotisch huis aan het eind van het jaar overgaan naar de
nationale Monumentenorganisatie.
Gebouwen Theologische Universiteit
De Gilden laat stichting BOEi een haalbaarheidonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor
nieuwe bestemmingen van de universiteitsgebouwen.
6. Wvttk
Monumentenraad
JK heeft het voornemen om binnen afzienbare tijd te stoppen met zijn werk in de Monumentenraad.
Hij is in gesprek met een lid van Stichting Stadsherstel Kampen over vervanging. Wanneer de
vervanging rond is zal de monumentenraad een voorstel doen voor een nieuwe voorzitter.
Koen moet in 2015 op missie naar Malie. Het is daarom de vraag of hij dat jaar aanwezig kan zijn
bij de monumentenraad.
Het Oversticht zal een voorstel doen voor een vervanger voor Joke Batelaan.
Als aanvulling is er behoefte aan iemand met verstand van het historisch landschap.
Hilde wil graag meedenken bij de inventarisatie van het wederopbouwerfgoed.
Bezuinigingen
Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor nieuwe bezuinigingen.
Er is wel een landelijke ontwikkeling dat de behandeling van omgevingsvergunningen naar een
Regionale Uitvoeringsdienst(RUD) gaat. Op dit moment zijn er al werkzaamheden bij de gemeente
die ondergebracht zijn bij een Netwerk RUD. De netwerk RUD is een organisatie waarbij de
gemeenteambtenaren in het eigen woonplaats blijven werken maar hierbij samenwerken met
andere ambtenaren uit andere plaatsen in Overijssel. Het gemeentebestuur van Kampen heeft
bepaald dat zij er naar streven om alle medewerkers die betrokken zijn bij vergunningverlening
onder te brengen bij deze RUD. In deze situatie verandert er voor de functie van Henk niet zoveel.
De minister staat niet positief tegenover de netwerk RUD’s. Vermoedelijk wordt aan het eind van
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het jaar een beslissing genomen om over te gaan tot fysieke centrale RUD’s. Het is nog niet bekend
of dit ook consequenties heeft voor cultuurhistorie. Als dit wel zo is, zal een deel van de taken van
Henk overgebracht worden naar de RUD van Overijssel. Er bestaat dan zelfs een mogelijkheid dat
Henk volledig naar de RUD gaat.
8. Sluiting
JK sluit de vergadering.

Actielijst
Datum

Onderwerp

Actie

17-06-10

Pilot Religieus Erfgoed

BH/JK/AS

10-11-10

Boerderij Keulvoet: volgen

23-03-11

Doornse Sluis in de bypass: volgen

HW

05-03-2014

OVK benaderen ivm vacature

BH

22-10-2014

Nieuwe vergaderdata

BH/JK/AS

22-10-2014

Inventarisaties wederopbouwpanden naar HWn

HW

22-10-2014

Adres scouting naar KA

HW

Planning

Agenderen

Datum

Onderwerp

Actie

06-03-13

Duurzaamheid: themabijeenkomst inplannen?

BH

06-03-13

Lijst personalia / interessante websites

BH

05-03-14

Definitieve Erfgoedagenda

AS

Planning
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