VERSLAG MONUMENTENRAAD
Datum:

26 oktober 2016

Tijd:

14.00 – 16.00

Plaats:

Kampen, Stadskazerne

Aanwezige leden:
mw. Marieke ten Hove (voorzitter), dhr. Ben van ’t Hul (secretaris), dhr. Cees Spanjer, dhr. Geraart Westerink, dhr.
Koen Alderliesten, dhr. Roelof Oost
Toehoorders:
dhr. Wim van Werkhoven
Aanwezig vanuit gemeente Kampen:
dhr. Martin Ekker (wethouder), mw. Annelies Scholtz (verslag), dhr. Johan Abbink
Afwezig:
mw. Hilde van Werven, dhr. William Hartman, dhr. Alexander Jager

1. Opening / presentie / vaststelling agenda / mededelingen
o
o
o

o

Marieke ten Hove opent de vergadering. De presentielijst en de agenda worden vastgesteld.
We willen om 15.45 uur stoppen i.v.m. de officiële opening van de Stadskazerne.
We ontvingen het bericht dat Hilde van Werven een zoon heeft gekregen! Zijn naam is Reza. Ben
van ’t Hul zal namens de Monumentenraad een kaart verzenden.
Koen Alderliesten deelt mee dat hij stopt met de Monumentenraad. Vanwege zijn werk is hij veel
weg en kan zijn rol niet meer vervullen zoals hij dat zelf zou willen. Koen is vanaf 2009 lid van de
Monumentenraad namens de eigenaren Gemeentelijk Monument. We stemmen nog af hoe en
wanneer het afscheid wordt vormgegeven, en op welk moment we een nieuw lid willen gaan
aantrekken (na vaststelling nieuwe regeling?). Actie Ben/Annelies
De petitie tegen het afschaffen van de fiscale aftrek voor Rijksmonumenten kan nog ondertekend
worden. De teller staat op 8.000 en er zijn 10.000 handtekeningen nodig.

2. Verslag vergadering 15 juni / terugblik op excursie / terugblik op overleg met monumenten- en
welstandscommissie
o
o
o

Het verslag van 15 juni is akkoord en wordt vastgesteld.
Op 28 september zijn we door Alexander rondgeleid door het archeologische gedeelte van de
Stadskazerne. Aansluitend hebben we informeel overlegd over diverse actualiteiten.
Marieke vertelt over het overleg met de monumenten- en welstandscommissie. Hieruit kwam
naar voren dat er vooral behoefte is aan een duidelijker kleurbeleid voor de binnenstad. Via
onderzoek, voorlichting, regels? In andere steden, zoals Zwolle en Dordrecht, is hier ervaring mee
opgedaan. Marieke stelt de vraag: welke rol ziet de Monumentenraad hierin voor zichzelf? Actie
iedereen, agenderen volgende keer

3. Voorstel aanpassen Regeling op de Monumentenraad
o
o

o

Annelies heeft de concept tekst van de regeling voorgelegd aan de juridische afdeling. Hier is nog
een aantal zinvolle wijzigingen uitgekomen. Het zit nu allemaal wat logischer in elkaar.
De Monumentenraad komt terug op het voorstel van vorige keer om de naam te wijzigen. Met
andere woorden, de naam Monumentenraad Kampen blijft behouden. Hierop de tekst weer
aanpassen. Actie Annelies
Het voorstel voor de nieuwe regeling zal in januari naar het college gaan. Het begeleidende
persbericht zal Annelies in overleg met Hilde opstellen. Dit combineren met het openstellen van
vacatures? Actie Annelies

4. Welstandsnota
o

o
o
o

Michiel Huizing (projectleider Welstandsnota) geeft een toelichting op de totstandkoming van de
nieuwe Welstandsnota. Belangrijke thema’s zijn:
➢ Welstandsvrij bouwen (wel of niet). Uit het college kwam de wens om hiermee te
experimenteren. Uit het burgerpanel en de gesprekken in het veld kwam echter vooral
naar voren dat men welstand wil behouden en dat het een nuttig instrument is. Dit is ook
in de raad zo afgestemd.
➢ Binnenstad, met als deelthema’s zonnepanelen, kleurgebruik en reclame op straat.
Bestaand beleid wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en waar nodig verduidelijkt. Reclame
op straat wordt in de APV geregeld.
Er komt een inspraakperiode van 6 weken (half november tot eind december).
We spreken ook over handhaving. Martin Ekker geeft aan dat handhaving bij bouwen in de
binnenstad altijd hoge prioriteit heeft. Voor reclameuitingen op straat geldt dat minder.
De opmerkingen vanuit de monumenten- en welstandscommissie zijn overgenomen.

5. Voortgang projecten 2016
o

Toekomst Kerkgebouwen Kampen:
Met name de toekomst van de Bovenkerk is actueel. De Bovenkerk sluit in 2017 voor
kerkdiensten. De PKN heeft een locatiemanager aangesteld voor het uitbreiden van de verhuur:
Jan Quintus Zwart. Annelies en Johan hebben twee consulenten van de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed een bezoek gebracht aan de Bovenkerk om de toekomst van het gebouw te bespreken.
De Boventoren (eigendom gemeente Kampen) is zorgelijk; deze heeft funderingsproblemen. De
gemeente onderzoekt de beste manier om dit aan te pakken.
o Inventarisatie karakteristieke panden: Wim en Johan maken een afspraak om af te stemmen.
(Actie Wim/Johan)
o Wederopbouwarchitectuur:
- De SSK heeft de gemeente een brief gestuurd naar aanleiding van de plannen voor de oude
Mavo op de Ebbingestraat. Annelies licht toe hoe de procedure gaat. Als een sloopvergunning
wordt aangevraagd zal de gemeente de cultuurhistorische waarde in de afweging meenemen.
- De Monumentenraad gaat de gemeente per brief adviseren om de Hanzeschool (medisch
centrum) aan te wijzen als gemeentelijk monument. Actie Ben
- Met het kunstwerk van Lex Horn gaat het heel slecht. Johan is gaan kijken en onderzoekt nu
de beste manier om dit aan te pakken.
- Kunstwerken in de Landbouwschool (Spoorkade): contact opnemen met Klaas vd Berg
architecten. Actie Annelies

o

Keersluis oude Buitenhaven: De Monumentenraad wil het rapport van de Erfgoedinspectie
afwachten voor ze met een reactie komt. Wel gaat ze een brief opstellen waarin ze afstand doet
van de stemmingmakerij die op dit moment gaande is. Actie Ben

6. Stand van zaken restauraties / herbestemmingen
o

Koornmarktkazerne: Net als bij de keersluis komt ook hier naar voren hoe belangrijk een
zorgvuldig proces is (zowel door gemeente als door de ontwikkelaar). En hoe dat het beeld naar
buiten kan beïnvloeden. Los daarvan is het mooi dat het pand nu een passende bestemming krijgt.
Voor de gevel is inmiddels kleurenonderzoek uitgevoerd.

7. Wvttk / Rondvraag
o

Wat in deze vergadering wegens tijdgebrek niet is besproken, zullen we voor het volgend overleg
agenderen.

8. Sluiting
Annelies zal met een voorstel komen voor vergaderdata in 2017. Locatie Stadskazerne? Actie Annelies

