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Geacht college, 
 
De Monumentenraad heeft op 5 augustus 2014 schriftelijk advies uitgebracht inzake 
het  in hoofde genoemde schoolgebouw. Volledigheidshalve is een afschrift van onze 
brief nogmaals bijgevoegd. Wij ontvingen hierop via e-mail d.d. 13-08-2014 enkel de 
bevestiging dat het verzoek met zaaknummer 3028-2014 in behandeling is genomen 
en wordt meegenomen in de besluitvorming. 
 
Op grond van de Erfgoedverordening 2011, artikel 4, lid 2, beslist het college binnen  
8 weken na ontvangst van het advies van de Monumentenraad, maar in ieder geval  
binnen16 weken na de adviesaanvraag.  
 
Op grond van artikel 4, lid 3 kunnen Burgemeester en wethouders, indien naar hun  
oordeel gegronde redenen bestaan, de in lid 2 bedoelde termijn met een redelijke 
termijn verlengen, mits zij de betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis stellen 
binnen de in het tweede lid bedoelde termijn. 
 
De genoemde termijn is dus al enige tijd verstreken en wij mochten van het college 
evenmin een tijdige met redenen omklede kennisgeving ontvangen inzake verlenging 
van de beslistermijn. Wij betreuren deze gang van zaken en voelen ons in deze zaak 
derhalve niet serieus genomen.  
 
Het is daarom dat wij u thans om een schriftelijke inhoudelijke reactie verzoeken  
opdat ook wij vervolgens onze achterban en ook de diverse landelijke organisaties 
hieromtrent kunnen informeren met het oog op eventuele vervolgacties. 
 
 



 
Nu door deltaWonen tot twee maal toe de sloopaanvraag is ingetrokken en voor de 
derde maal opnieuw is ingediend, achten wij het niet meer dan logisch dat alle door 
uw college ontvangen verzoeken tot aanwijzing gemeentelijk monument worden 
afgewikkeld alvorens een besluit wordt genomen over deze derde sloopaanvraag    
 
De redenen waarom door de Monumentenraad niet in een eerder stadium een verzoek  
tot aanwijzing gemeentelijk monument is ingediend, zijn u reeds bekend: 
 

- was een uitdrukkelijk verzoek van de verantwoordelijk portefeuillehouders in     
de afgelopen jaren om onderhandelingen over herbestemming van het totale 
kazernecomplex niet te frustreren; 

- bekend met de visie van onder meer de Rijksdienst (rijksmonument waardig)  
      zijn door de eigenaar meermaals toezeggingen gedaan om dit schoolgebouw,  

gelegen binnen het Beschermd Stadsgezicht, met respect te behandelen;  
- helaas is daar in de praktijk niets van gebleken, gelet op de zeer plotselinge 
      eerste sloopaanvraag in de zomer van 2014. Dit was derhalve voor ons de 
      directe aanleiding om aanwijzing tot gemeentelijk monument te adviseren. 

 
 
Uw schriftelijke reactie zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.   
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
namens Monumentenraad Kampen 
 
 
B.A. (Ben) van ’t Hul,  
secretaris                                                             
 
 


