VERSLAG MONUMENTENRAAD
Datum:

23 maart 2016

Tijd:

14.30 – 16.30

Plaats:

Kampen, stadhuis

Aanwezige leden:
mw. Hilde van Werven (voorzitter), dhr. Ben van ’t Hul (secretaris), mw. Marieke ten Hove, dhr. William Hartman,
dhr. Wim van Werkhoven, mw. Annie van ’t Zand (als vervanger van dhr. Cees Spanjer), dhr. Geraart Westerink
Aanwezig vanuit gemeente Kampen:
mw. Annelies Scholtz (verslag), dhr. Henk van der Werf, dhr. Alexander Jager
M.k.a.:
dhr. Martin Ekker (wethouder), dhr. Roelof Oost, dhr. Koen Alderliesten

1. Opening / presentie / vaststelling agenda / mededelingen
Hilde van Werven opent de vergadering. Cees Spanjer is verhinderd en wordt vervangen door Annie
van ’t Zand. Martin Ekker, Roelof Oost en Koen Alderliesten zijn ook verhinderd. De agenda wordt
vastgesteld.
2. Notulen vergaderingen 22-06-15 (zijn informeel al behandeld tijdens overleg 26-10-15)
De notulen van 22-6-15 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen: Bij een excursie voortaan liever 1 object bezoeken en daarna en korte
vergadering. Als we meerdere objecten bezoeken, is er onvoldoende tijd voor overleg.
Er zijn twee sessies geweest over de koers van de Monumentenraad. Naar aanleiding hiervan zijn
acties geformuleerd. De uitwerking hiervan verstuurt Hilde nog. (Actie Hilde)
3. Samenstelling Monumentenraad
Wim van Werkhoven vertrekt in zijn rol als vertegenwoordiger van Stichting Stadsherstel. We nemen
geen formeel afscheid van hem, omdat hij betrokken wil blijven als toehoorder. Met de wijziging van
de regeling voor de Monumentenraad kijken we welke rol hij kan krijgen, bijv. als burgerlid.
We heten de nieuwe leden welkom: William Hartman (namens de OVK) en Cees Spanjer (namens
Stichting Stadsherstel).
4. Voorstel aanpassen regeling Monumentenraad
We bespreken de toegezonden voorstellen voor wijzigingen in de regeling. Hieronder de belangrijkste
bespreekpunten.
Artikel 1: de term Monumentenraad willen we vervangen door Erfgoedadviesraad.
Artikel 2: ‘erfgoedbelang’ toevoegen.
Artikel 3: ‘lid namens de corporaties’ verwijderen. Burgerlid: kan er één of twee zijn. Als organisaties
niemand leveren, dan kan in overleg tijdelijk een burgerlid worden aangesteld.
Artikel 5: Controleer of leeftijdsgrens toegestaan is.
Artikel 7: We houden het op 3 vergaderingen per jaar; de excursie op basis van vrijwilligheid.
De aangepaste versie met alle aanpassingen wordt nog een keer rondgestuurd, de afwezigen krijgen
nog de kans om te reageren per mail. (Actie Annelies)
5. Voortgang projecten 2016

Presentatie onderzoek Wederopbouw - door Saskia Olivierse, gemeente Zwolle.
Saskia heeft de afgelopen maanden gewerkt aan project inventarisatie wederopbouw. Het ging om
een nader onderzoek van panden die de werkgroep in 2015 heeft geselecteerd. In deze werkgroep
zaten o.a. Hilde van Werven, Bert van Essen en Geraart Westerink.
In de presentatie komen zes thema’s voorbij: omgeving IJsselbrug, Kerkenbouw, Scholenbouw,
Hoogbouw, Vrijstaande woningen, Industrie. De stijl van de Wederopbouw is heel kenmerkend in de
details: bijvoorbeeld de lessenaarsdaken, kajuitvensters, gebruik van betonelementen etc. Er waren
diverse lokale architecten actief, zoals Sikma en Kristen, Hein Boer.
Na de presentatie spreken we door over hoe het vervolg op dit onderzoek aan te pakken. De
gemeente vindt het belangrijk om het draagvlak voor deze periode te verstevigen. Hierbij kunnen we
goed aansluiten op de nostalgie voor de naoorlogse periode. Deze is breder dan alleen architectuur,
maar omvat de hele sociale geschiedenis. Geraart meldt dat de Kamper Almanak er ook al twee keer
over schreef. Het onderwerp leeft zeker, ook in Kampen.
De voorkeur in de Monumentenraad is om te starten met het werken aan draagvlak door het delen
van kennis. Hierbij zowel inwoners als erfgoedveld betrekken. Ook graag aandacht voor de kunst
in/aan/bij de panden. Parallel hieraan is het een goed idee om een paar ‘toppers’ aan te wijzen als
gemeentelijk monument. In een latere fase zouden dan mogelijk nog meer monumenten kunnen
worden aangewezen. Hierbij overwegen om te kiezen voor vrijwillige aanwijzing.
De resultaten van het onderzoek zal Annelies rondsturen. (Actie Annelies)
Contact met bestuur Stichting Stadsherstel
Er is een overleg geweest met Hilde, Ben en het bestuur van Stichting Stadsherstel. Het voornemen is
om dit 1 of 2 keer per jaar te doen. Doel is inhoudelijke uitwisseling over diverse zaken.
Stand van zaken Toekomst Kerkgebouwen
Afgelopen oktober was er een interessante avond georganiseerd over Kerkgebouwen en
duurzaamheid. Voor dit jaar zijn samen met de klankbordgroep weer doelen gesteld. Allereerst een
sessie waarin we zoeken naar verbreding (van draagvlak en denkkracht, betrokkenheid uit de hele
samenleving). Verder willen we in samenwerking met Atelier Overijssel een ateliersessie faciliteren
voor een specifiek kerkgebouw. Hierover is nog geen keuze gemaakt.
Inventarisatie karakteristieke panden
Henk van der Werf is al ver gevorderd met de inventarisatie karakteristieke panden binnenstad. Wim
van Werkhoven denkt mee en Henk draagt dit over aan zijn opvolger. Het moet straks in het
Omgevingsplan worden meegenomen.
IJsselkogge (onderzoek + tentoonstelling)
De IJsselkogge is onderdeel van de zomerbedverlaging. De schepen zijn nu in Lelystad. Het hout is
goed. De IJsselkogge komt t.z.t. terug naar Kampen. Over de andere schepen is nog geen besluit.
Materialen van de oude Stadsbrug zijn ook gevonden in de IJssel. Alexander heeft hierover een mooie
toelichting geschreven. Het idee is om 1 paal te laten conserveren.
Planontwikkeling Buitenhaven
Stichting BEB heeft een zienswijze ingediend over de ontwikkelingen rond de Buitenhaven. 29 maart
neemt het college een besluit over de reactienota op de zienswijze.
Welstandsnota - herziening
De Monumentenraad gaat zich aanmelden als belanghebbende bij de totstandkoming.

6. Actueel overzicht met stand van zaken restauraties / ruimtelijke ontwikkeling/ herbestemming
leegstaande of leegkomende gebouwen o.a.
Schoolgebouw Buiten Nieuwstraat 85
4 april komt er uitslag van het overleg tussen Boei en Delta Wonen over Schoolgebouw Buiten
Nieuwstraat 85.
Bovenhavenstraat e.o.
Bovenhavenstraat blijft een lastig proces. Een marktpartij heeft plannen ontwikkeld maar is weer
afgehaakt. De villa moet gerestaureerd worden door de eigenaar, maar ook dat lijkt maar niet op gang
te komen.
Kunstwerk Lex Horn
De eigenaar is Mateboer. Hij heeft het in opslag en moet het kunstwerk terugplaatsen. Er is een plaats
aangewezen. Maar het probleem is de slechte staat van het kunstwerk. Er is geen zicht op de
terugplaatsing en ook geen geld voor restauratie.
Van Heutszkazerne
De verhuizing van Stadsarchief en Bibliotheek gaat binnenkort van start. De opening staat gepland in
september (rond Open Monumentendag).
Theologische Universiteit
Voor beide panden (Koornmarkt en Oudestraat/Muntplein) zijn er potentiële kopers.
HBS
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Hierin zoeken we
naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor herbestemming.
Vloeddijk 74
Na de recente brand is nog niet alles is vrijgegeven, daarna kan goed bekeken worden wat behouden
kan blijven.

7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Open Monumentendag 2016 heeft als (landelijke) thema Iconen en Symbolen. Het comité is druk aan
de gang. Volgende keer kunnen we meer hierover vertellen.
Volgende vergadering is op 22 juni. Marieke kan dan niet. Annelies checkt of Martin Ekker sowieso nog
die datum kan. Zo niet, dan zullen we eventueel de datum verzetten.
Marieke informeert bij de Monumenten/Welstandscommissie wanneer we een keer kunnen
overleggen. Wie wil hieraan deelnemen vanuit de Monumentenraad? Marieke mailt de datum rond.
Opvolging Henk van der Werf: er is een vacature opengesteld voor 32 uur, vooralsnog voor de periode
van twee jaar. Dit i.v.m. de onzekerheid rond de toekomst van de RUD. Ieder heeft een uitnodiging
ontvangen voor de afscheidsreceptie van Henk van der Werf op 7 april.

8. Sluiting

