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Brief art. 42 RvO
inzake aanwijzen van
het erfje
Vreeswij ksestraatweg/
Urkerveste 9 als
gemeentelijk
monument

VERZONDEN 1 8 JAN. 2018

In uw brief van 18 december stelt u ons vragen ex art. 42 RvO over het
aanwijzen van de Vreeswijksestraatweg 9 als gemeentelijk monument. In deze
brief beantwoorden wij uw vragen.
1. Wanneer was binnen het college bekend dat dit pand op de lijst stond voor
aanwijzing gemeentelijk monument?
In de collegevergadering van 10 oktober 2017 is voor het eerst gesproken over
zes potentiële gemeentelijke monumenten. Dat was ook het moment dat bekend
werd dat Vreeswijksestraatweg 9 een potentieel gemeentelijk monument is.
2. Is het college het met ons eens dat het een rare situatie is dat een
amendement ontraden wordt omdat het lijkt alsof de indieners er een
gemeentelijk monument van willen maken, terwijl het college zeven maanden
later dat ook daadwerkelijk doet?
De discussie in de raad ging over rode en groene locaties en het in eigendom
moeten houden van het pand. De wethouder heeft toen aangegeven dat u er
bijna bij amendement een gemeentelijk monument van wilde maken en dat dat
nogal wat betekent. Hij bedoelde hiermee dat voor aanwijzing als gemeentelijk
monument een zorgvuldig proces nodig is. Na de zomer heeft nader onderzoek
plaatsgevonden naar de monumentale waarde maar ook naar de
verkoopmogelijkheden. Een en ander heeft tot het voorstel geleid om het aan te
wijzen als gemeentelijk monument. In de raadsbrief over het aanwijzen van
gemeentelijke monumenten, die u tegelijkertijd ontvangt, wordt u hierover nader
geïnformeerd.
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3. Is het college het met ons eens dat het college het amendement van de
Christenunie (nummer 2017-210 A57) met een onjuiste argumentatie heeft
ontraden?
Op basis van de toen bekende informatie is het amendement ontraden en is de
locatie vastgesteld als kansrijke woningbouwlocatie. De vaststelling tot kansrijke
woningbouwlocatie betekent dat we in principe een positieve grondhouding
aannemen bij woningbouwontwikkeling. Bij de verdere uitwerking dient aandacht
te zijn voor de stedenbouwkundige kwaliteit, een goede ruimtelijke onderbouwing
en participatie met de omgeving. Cultuurhistorie maakt onderdeel uit van de
goede ruimtelijke onderbouwing. Wanneer dit | nd inderdaad wordt aangewezen
als gemeentelijk monument betekent dit wel wat voor de woningbouwmogelijkheden op deze locatie. Sloop is daarmee in principe niet meer aan de
orde. We zijn voornemens erfg
i op t<
:r wc It een
raad' ormatieavond georganiseerd, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.
4. Is het college het met ons eens dat het college ons amendem <nt had kunnen
ondersteunen en dat met die steun het amendement was aa
imen?
Op basis van het doorlopen proces om te komen tot een woningbouwprogramma
en de op dat moment beschikbare informatie kon het college uw arr ;ndement
niet ondersteunen. Het college kan niet beoordelen of de stemming in uw raad
een andere uitkomst zou hebben gehad als het debat anders was verlopen.
5. Kan het college zich voorstellen dat de fractie van de Christenunie zich onjuist
geïnformeerd vot It?
Het colle e vin t het erg verveier d dat de Christenunie zich onjuist geïnformeerd
t. De vaststelling van het woningbouwprogramma is echter gebeurd met de
informatie die toen voor handen was.
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6. Is het college bereid zijn excuses aan te bieden?
Gezien het voorgaande zien wij hier geen aanleiding toe.
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