
VERSLAG MONUMENTENRAAD 

Datum:  5 juli 2017   

Tijd:  15.00 – 16.30  

Plaats:  Stadhuis Kampen, B&W kamer 

Aanwezige leden:  

 Mw. Hilde van Werven (voorzitter), dhr. Ben van ’t Hul (secretaris), mw. Annie van ’t Zand (als plaatsvervanger van 
dhr. Cees Spanjer), dhr. Geraart Westerink, dhr. Roelof Oost 

Belangstellenden: 

Dhr. Wim van Werkhoven 

Aanwezig vanuit gemeente Kampen: 

Mw. Marieke Spijkerman (wethouder), mw. Annelies Scholtz (verslag), dhr. Johan Abbink 

Afwezig:       mw. Marieke ten Hove, dhr. Cees Spanjer, dhr. Alexander Jager 

 

 

1. Opening  /  presentie  /  vaststelling agenda  /  mededelingen 
 

o Hilde van Werven heet iedereen welkom op de vergadering, in het bijzonder Marieke Spijkerman, 

de nieuwe portefeuillehouder monumentenzorg. Hilde stelt de presentielijst vast. Op de agenda 

wordt onder punt 6 het onderwerp Bovenhavenstraat toegevoegd. 

o We doen een voorstelrondje zodat Marieke en de leden van de Monumentenraad elkaar wat 

beter leren kennen. 

o Ben van ‘t Hul heeft aangegeven de rol van secretaris neer te leggen vanwege 

gezondheidsredenen. Namens de gemeente geeft Annelies aan Ben een kadootje als blijk van 

dank voor de jarenlange inzet. 

o Hilde verzoekt de leden om aan te geven wie de taak van secretaris zou willen overnemen of 

tijdelijk waarnemen. Hierop is nog geen positieve reactie. Actie Hilde om dit nog eens aan te 

kaarten. Ben blijft secretaris a.i. tot een nieuwe secretaris is gevonden.  

o Koen Alderliesten kon niet aanwezig zijn om afscheid te nemen van de Monumentenraad. 

Annelies zal op een later tijdstip met Koen afspreken om een kado als dank te overhandigen. Actie 

Annelies 

o Hilde informeert over de nieuwe vergaderopzet, waarbij de Monumentenraad een half uur 

vooroverleg heeft, voor de start van de officiële vergadering. Deze opzet ervaart men als prettig. 

 
2. Verslag vergadering 22 maart / Actiepunten 

 
o Het verslag van 22 maart is tekstueel akkoord en wordt vastgesteld. 

o N.a.v. het verslag: Over het monumentale raam  van Spoorkade 25 heeft Johan Abbink contact 

met de ontwikkelaar en met Stichting Stadsherstel die hier graag een bemiddelende rol wil spelen. 

Bert van Essen heeft contact met de projectontwikkelaar. Johan geeft aan dat het gemeentelijk 

depot nog wel wat ruimte heeft, maar het einde raakt wel in zicht. Het is jammer dat de 

kunstenaars niet bekend zijn. De rol die de Monumentenraad hierin wil nemen: zoeken naar een 

goede plek voor het raam. Het idee wordt geopperd om een website te maken van alle 



kunstwerken in het gemeentelijk depot. Dit zou een leuke klus kunnen zijn voor een stagiair. Actie 

Johan? 

o Kunstwerk Lex Horn: Geraart werkt i.s.m. Hilde een voorstel uit om de mogelijkheden voor 

restauratie te onderzoeken.  

 

3. Samenstelling Monumentenraad 
 

o William Hartman heeft zijn lidmaatschap van de Monumentenraad beëindigd. Hij zat namens de 

OVK in de MR. Ben heeft contact met OVK over de invulling van de vacature. 

o Annelies heeft een tekst gemaakt voor de 3 vacatures en een planning. Deze is rondgestuurd en 

de aanwezigen stemmen hiermee in.  

o In de selectiecommissie zullen Hilde, Geraart en Annelies plaatsnemen. Na de zomervakantie 

worden de vacatures opengesteld, zodat bij de volgende vergadering de nieuwe leden kunnen 

aanschuiven. Actie Annelies 

 

4. Publiciteit Monumentenraad 
 

o Annelies zal het onderdeel vindbaarheid op de gemeentelijke website nog eens aankaarten. Actie 

Annelies. 

o Omdat William niet meer deelneemt aan de Monumentenraad, zoekt Hilde nog iemand die met 

haar kan nadenken over de inhoud van een Facebook pagina. Roelof geeft aan dat hij dit wil doen. 

 

5. Aanvraag monumentenstatus wederopbouwarchitectuur 
 

o Op 21 juni 2017 stuurde Stichting Stadsherstel samen met Stichting Cuypersgenootschap en 

Monumentenraad Kampen een verzoek aan het college tot het aanwijzen van 11 

panden/complexen uit de wederopbouwperiode als gemeentelijk monument. 

o De selectie van de 11 objecten uit de oorspronkelijke lijst van 25 (uit de werkgroep 

Wederopbouw) is gemaakt door Stichting Stadsherstel samen met het Cuypersgenootschap. 

Hieraan is toegevoegd het complex Bovensingel. Toetsingscriterium van de selectie is geweest de 

architectonische waarde. Na het maken van deze selectie heeft de Monumentenraad aangegeven 

aan te willen sluiten bij de brief. 

o Annelies memoreert een eerdere discussie in de Monumentenraad, waarbij de gezamenlijke 

mening was om aanvankelijk een kleinere groep wederopbouwmonumenten aan te wijzen en 

verder in te zetten op een publieksprogramma. Voor dit laatste lijkt nu weer een opening te zijn bij 

de Stadskazerne. 

o Geraart benoemt dat hij het gevoel heeft dat er niets overblijft als er nu geen actie wordt 

ondernomen. Het is misschien landelijk gezien geen toparchitectuur, maar voor de geschiedenis 

van Kampen nemen deze gebouwen wel een bijzondere positie in.  

o Marieke Spijkerman reageert dat zij haar mening nog aan het vormen is. Monumentenstatus 

geven betekent een beperking voor de eigenaar. Hoe staat die erin? Dit is voor een bestuurder 

interessant om te weten. En wat stellen we er financieel tegenover? Er moet wel voldoende 

subsidiebudget zijn voor alle gemeentelijke monumenten. Kampen heeft al een enorme 

monumentendichtheid, dit is niet alleen een lust maar betekent ook veel bestuurlijke dilemma’s. 

Zij wil hier graag met het college over van gedachten wisselen naar aanleiding van de brief. 

o Marieke Spijkerman vraagt of SSK de pandeigenaren gaat informeren. Roelof merkt op dat dit een 

taak is van de gemeente en niet van de SSK. 

o Hilde geeft hierop als suggestie mee dat de subsidiemaxima naar beneden kunnen worden 

bijgesteld. Een ander alternatief dat genoemd wordt, is om de monumentenlijst te herzien. Als er 



een paar monumenten bijkomen, dan ook een paar eraf? Roelof geeft aan dat de 

Monumentenraad mee zou kunnen denken bij deze selectie. 

o In de volgende vergadering zal een voorstel uitgewerkt zijn, als reactie op de brief van 21 juni 

2017.  Actie Annelies i.o.m. de wethouder 

 

 

6.   Diverse onderwerpen 

a) Klankbordgroep Toekomst Kerkgebouwen  
Annelies: rond de klankbordgroep is het nu even rustig. Voor de toekomstmogelijkheden van de 
Bovenkerk laat het kerkbestuur een rapport opstellen. 
b) Inventarisatie karakteristieke panden 
Wim heeft weer veel informatie aangeleverd waarmee Johan aan de slag gaat. Hij onderzoekt ook 
hoe dit een plek kan krijgen in het omgevingsplan. Dit is nog zoeken. Wim en Johan zijn nu op 
ongeveer 2/3 van het totaal van circa 2000 panden in de binnenstad. 
c) Duurzaamheid 

De gemeenteraad besluit 6 juli over de aanvraag van budget voor een pilot duurzaamheid in de 

binnenstad. Deze willen we in 2018 uitvoeren. 

d) Voormalig gemeentearchief 

De vraag wordt gesteld of het klopt dat er dakkapellen komen op het 19de eeuwse deel. Johan 

geeft aan dat hij schetsen heeft gezien, waarin dakkapellen te zien waren. Er is toen 

teruggekoppeld dat die dakkapellen geen goed idee zijn. Een definitief plan is nog niet ingediend. 

Annie merkt op dat er twee informatiebijeenkomsten voor de buurt zijn geweest. Deze waren bij 

Johan niet bekend. 

e) Beantwoording diverse vragen 

Annelies heeft de schriftelijke beantwoording van de vragen voor de vergadering verzonden. De 

vragen zijn goed beantwoord en de MR houdt in de gaten of de maatregelen opgevolgd worden. 

De Monumentenraad is nog steeds bezorgd over het zware verkeer en de beantwoording stelt 

hen niet gerust. Het is een gemiste kans dat dit onderwerp in het VCP onvoldoende verankerd is. 

Kan dit in de uitwerking alsnog worden meegenomen? Annelies koppelt deze reactie terug. 

f) Welstand en criterium materiaalgebruik binnenstad 

Johan licht toe: in de Welstandsnota zijn de regels redelijk strikt tegen kunststof materialen. Maar 

in de praktijk blijkt dat je daar bij niet-monumenten van latere bouwdatum best eens van zou 

kunnen afwijken. Zeker als het zorgvuldig gebeurt. Jaren ‘80  en ‘90 panden bijvoorbeeld. 

Ambtelijk gaat dit als proef worden uitgevoerd om te ontdekken of het werkbaar is en hoe je dat 

dan definitief in de Welstandsnota zou moeten verwoorden. De Monumentenraad kan instemmen 

met deze proef. 

g) Rondleiding en datum prikken 

Annelies suggereert om een rondleiding door Brunnepe te doen. Stichting BEB wilde die wel 

leiden. Actie Hilde datum prikken 

h) Bovenhavenstraat villa 

De Monumentenraad is het niet eens met het collegevoorstel om het pand te slopen en 

historiserend te herbouwen. Op 6 juli wordt dit voorstel behandeld in de gemeenteraad. Het 

advies van de Monumentenraad aan Marieke is om het voorstel terug te trekken. De 

Monumentenraad waarschuwt voor mogelijk grote juridische consequenties voor de gemeente. 

Marieke zal de betrokken wethouder Veldhoen informeren over dit standpunt. 

 

 

 

 



7. Wvttk  

Hoe zit het met de monumentenstatus van het Schoolgebouw bij de Van Heutszkazerne? Antwoord 
Johan: wij zijn daar mee bezig. Bijbescherming bij de kazerne blijkt niet mogelijk; daarom wordt 
gestart met aanwijzing als gemeentelijk monument. 

 
8. Rondvraag  

Annie van ’t Zand meldt dat aan het pand Burgwal 28 de woorden Nuts Spaarbank weer zijn 

teruggebracht. Dit is gedaan in overleg met het Frans Walkate Archief vanwege het 200 jarig bestaan 

van de bank. 

9. Sluiting 

Hilde van Werven sluit de vergadering. De volgende bijeenkomst is woensdag 11 oktober. 


