
VERSLAG MONUMENTENRAAD 

 

Datum:  15 juni 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. Geraart Westerink 
dhr. Koen Alderliesten 

Toehoorders: 

dhr. Wim van Werkhoven 

Aanwezig vanuit gemeente Kampen: 

dhr. Martin Ekker (wethouder), mw. Annelies Scholtz (verslag), dhr. Johan Abbink  

M.k.a.:         

dhr. Roelof Oost, dhr. William Hartman, dhr. Cees Spanjer, dhr. Alexander Jager 

 

1. Opening  /  presentie  /  vaststelling agenda  /  mededelingen 
 

o Hilde van Werven opent de vergadering. De presentielijst en de agenda worden vastgesteld. Een 
speciaal welkom aan Johan Abbink. Hij is de opvolger van Henk van der Werf en zal zich als 
restauratiedeskundige bezighouden met subsidieverstrekking en advisering bij vergunningen voor 
monumenten. De Monumentenraad wenst hem veel succes toe. 

o Vanwege de wat minder hoge opkomst zullen we eventuele besluiten in een volgende vergadering 
nemen. 

o In verband met het aanstaande zwangerschapsverlof van Hilde, biedt Marieke ten Hove zich aan 
om de vergadering van oktober voor te zitten. 

o Verder het verzoek om een kandidaat voor de functie algemeen adjunct (om de voorzitter of 
secretaris waar nodig bij te staan en/of te vervangen). In deze functie wordt nu al voorzien in de 
Regeling, maar tot nu toe hebben we die niet ingevuld. Ben van ’t Hul zal ieder nog mailen met de 
vraag wie zich beschikbaar wil stellen voor deze functie. (Actie Ben) 

o Openbaarheid vergaderingen Monumentenraad: Uitnodigen voor de openbare vergadering kan 
via een korte uitnodigingstekst op de gemeentelijke pagina en op Kampen online. Annelies Scholtz 
doet de suggestie om eerst de nieuwe regeling (en nieuwe naam!) te laten vaststellen, en daarna 
pas te gaan werken aan vergroting van de naamsbekendheid. Deze suggestie wordt overgenomen. 

o Geraart Westerink en Ben van ’t Hul stellen de vraag of de nieuwe naam die we de vorige keer 
hadden gekozen, namelijk Erfgoedadviesraad, wel geschikt is. Geeft dit niet teveel verwarring met 
de Erfgoedraad? Voorstel van Ben is: “Adviesraad Erfgoed Kampen”. De leden stemmen hiermee 
in. Ben zal dit voorstel naar de afwezige leden sturen voor een reactie. (Actie Ben) 

 
 
2. Notulen vergadering 23 maart / uitwerking strategiesessie Koers Monumentenraad 

 
o De notulen van 23 maart zijn akkoord en worden vastgesteld. 

o Naar aanleiding van de notulen vraagt Geraart zich af waar RUD voor staat. Dit is de Regionale 

Uitvoeringsdienst. Hier worden bepaalde gemeentelijke taken (o.a. vergunningen rond milieu en 



geluid) centraal uitgevoerd. Gemeenten mogen kiezen of ze hier ook andere vergunningtaken 

onderbrengen, zoals monumenten. In onze regio (RUD IJsselland) lijkt het erop dat alleen de 

basistaken in de RUD terechtkomen. Maar helemaal zeker is dit nog niet.  

o Naar aanleiding van de notulen geeft Marieke aan dat er op 23 juni a.s. ruimte is voor uitwisseling 

met de Monumentenraad op de agenda van de gecombineerde Monumenten/ 

Welstandscommissie. Deze vindt plaats in Zwolle, rond 15.00 uur. Kan iemand vanuit de 

Monumentenraad hierbij aanwezig zijn voor uitwisseling van kennis/ervaringen? Zo niet, dan is de 

volgende bijeenkomst op 7 juli. De vraag is wel, of er dan ruimte is op de agenda. (Actie Marieke)  

o Hilde gaat de uitwerking van de Strategiesessie samenvatten tot een paar actiepunten. Deze kan 

dan gebruikt worden om regelmatig te toetsen of de koers wordt gevolgd. (Actie Hilde) 

 

3. Voorstel aanpassen Regeling op de Monumentenraad 
 

o Zoals onder punt 1 besproken: de naam vervangen door Adviesraad Erfgoed Kampen. 

o Artikel 4: We maken de afspraak dat Annelies de zittingsduur van de leden gaat bijhouden. Bij 

vaststelling van de nieuwe regeling beginnen we met een schone lei. 

o Artikel 5: Toevoegen dat het lidmaatschap eindigt voor een eigenaar van RM of GM als deze 

verhuist. Deze kan dan wel de lopende termijn uitdienen. 

o Artikel 11.2: Verordening moet zijn Regeling. Toevoegen: deze komt in plaats van de Regeling op 

de Monumentenraad 2009.  

o Verder zijn er geen opmerkingen. Annelies zet het proces in werking. De nieuwste versie wordt 

nog eenmaal aan de leden gestuurd voor een laatste reactieronde. Vervolgens vraagt ze advies 

van afdeling Juridische Zaken, daarna volgt een collegeadvies. De verwachting is dat de nieuwe 

regeling voor het volgende overleg in oktober is vastgesteld. (Actie Annelies) 

 

4. Wederopbouwarchitectuur 
 

o We bespreken het proces. Hoe werken we aan het draagvlak, wie pakt dit op? Annelies heeft 

contact met de Stadskazerne, waar mogelijk iets rond dit thema kan worden georganiseerd in 

2018. Moeten we intussen een aantal bedreigde objecten voordragen voor aanwijzing? Richt je je 

op toppers of op juist de bedreigde objecten? Of beide? Misschien een van de kerken? Of 

beginnen met aanwijzen als karakteristiek? Hilde stelt voor dat de Monumentenraad hierin een 

standpunt gaat innemen en Stichting Stadsherstel hierbij gaat betrekken. Ook kunstwerken zijn 

interessant om te inventariseren en te zorgen dat deze niet verdwijnen. (Actie Hilde)  

o Verder is het voorstel om voor de jaarlijkse (vrijwillige) excursie wederopbouwobjecten te 

bezoeken. Bijvoorbeeld het MOB complex. Voorstellen welkom. 

o Annelies zoekt uit wat er gaat gebeuren met de kunstwerken in de oude landbouwschool. (Actie 

Annelies) 

 

5. Voortgang projecten 2016 
 

o Toekomst Kerkgebouwen Kampen: Het meest recente nieuws is dat naast Burgwalkerk nu ook 

Bovenkerk leeg komt. De gemeente had dit voorjaar een voorstel gemaakt voor een bredere 

bijeenkomst, waarbij zowel kerkbestuurders als andere partijen in Kampen zouden worden 

uitgenodigd. De kerken konden dan hun vraag of probleem pitchen (vergelijkbaar met de 

beursvloer Tohopesate). De klankbordgroep had echter twijfels over dit voorstel. Mogelijk gaan 

we hiermee te snel voor de kerken. Belangrijk om naar dit signaal te luisteren. Vanuit het College 

leeft de wens om in gesprek te zijn met de kerken en een standpunt in te nemen. Het idee is nu 



om een Atelier te organiseren rond een concrete locatie. Dit kan in samenwerking met Atelier 

Overijssel. Positief is dat de Woonbeurs in de Bovenkerk is gehouden. 

o Actualisatie Welstandsnota:  Hilde heeft contact gehad met Michiel Huizing, projectleider voor de 

gemeente. Er is een gesprek geweest met wijkvereniging over zonnepanelen en duurzaamheid in 

het algemeen. De gemeente onderzoekt hoe ze kan meedenken met de wijkvereniging. 

o Inventarisatie karakteristieke panden: Wim is bezig met het nalopen van de inventarisatie van 

Henk. Hij maakt foto’s en zet waar nodig de puntjes op de i. Wim en Johan maken een afspraak 

om af te stemmen. (Actie Wim/Johan) 

o IJsselkogge: Hilde gaat naar de werkconferentie van vanavond.  

 

6. Stand van zaken restauraties / herbestemmingen 

o Schoolgebouw bij Stadskazerne: De gemeente heeft BOEi garantie gegeven voor de subsidie. Boei 

en Deltawonen zijn bezig een overeenkomst te maken. Deze gaat o.a. over het gebruik van de 

buitenruimte en de inhoud van de omgevingsvergunning. Deltawonen moet de Stadskazerne op 

termijn verkopen, omdat deze niet meer onder de kerntaak van woningcorporaties valt.  

o Theologische Universiteit: Voor het complex aan de Koornmarkt 1 is een serieuze ontwikkelaar 

bezig met een zorghotel/zorgappartementen. Het pand Oudestraat 6 is deels verhuurd aan de 

Geert Grote Universiteit voor hun bibliotheek. 

o De HBS is nog steeds in tijdelijke verhuur voor de komende jaren. Geen nieuws. 

o Bovenhavenstraat: De herbouw van de villa moet voor de bouwvak gestart worden, anders loopt 

Mateboer de provinciale subsidie mis. 

o Bolwerk / Buitenwacht: Geen nieuws. 

o Buitenhaven / Koggewerf: Geen nieuws. 

 

7. Wvttk / Rondvraag 

o IJssellinie Kampen: Koen heeft contact gelegd met de RCE. De door hen gemaakte inventarisatie 

uit 2010 mist in de beschrijving van de IJssellinie de periode 1940-1945. Dit is onterecht want een 

zeer boeiende fase in de geschiedenis. Over de Grebbelinie is daarbij vergeleken veel meer 

onderzoek bekend. Koen wacht nog op reactie van de RCE. 

o Kunstwerk Lex Horn: De afspraak die destijds is gemaakt met Mateboer, is dat hij een 

herplaatsingsplicht heeft. Over een restauratieplicht is geen afspraak gemaakt. Norman Vervat 

vanuit Heemschut heeft belangstelling getoond voor mogelijk redding van dit kunstwerk.  

o Erfgoedwet en de gevolgen voor gemeenten: In juli treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. 

Hierin zijn wetten en regelingen rond zowel roerend als onroerend erfgoed samengevoegd. Nieuw 

is de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten.  Annelies gaat naar een informatiebijeenkomst 

van de RCE en hoopt daar meer te horen over de gevolgen voor gemeenten en welke keuzes we 

hebben. Voor volgende keer agenderen. (Actie Ben) 

o Welstand/Monumentencommissie: Reeds besproken bij punt 2. 

o Ben deelt nieuwsitems van de afgelopen periode, o.a. over de palen van de oude stadsbrug, een 

tijdschrift over de ijsselkogge, en informatie over bouwhistorie op Kampen online. 

o De meegezonden voorstellen van Rob Busser over de Parkeervoorziening Buitenhaven en 

IJsselkogge worden besproken. De leden vinden de voorstellen interessant maar twijfelen over het 

realiteitsgehalte. 

8. Sluiting 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 26 oktober 2016. Marieke zal Hilde vervangen als 

voorzitter. Voor de excursie zal een datumprikker worden verzonden. (Actie Hilde) 


