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Geacht college,
De Monumentencommissie adviseert het college over de toepassing van de Erfgoedverordening
van 2010, onder meer in het geval van voornemens tot wijziging van monumenten.
In de vergadering van de Monumentencommissie van maandag 21 januari jl. is mondeling het
voornemen van woningbouwcorporatie Domijn gemeld om de zijgevel van het gebouw de
Locomotief aan de Bornsestraat aan te passen. Domijn, de eigenaar van dit Rijksmonument en
opdrachtgever, was niet aanwezig tijdens de vergadering. Wel aanwezig was de heer R. Scholten
van de uitvoerende aannemer Steggink te Enschede, door de opdrachtgever verzocht om de
aanpassing toe te lichten.
De commissie begrijpt van hem dat de voorgenomen aanpassingen zijn gericht op het
wegwerken van beeldbepalende sporen van eerdere aanbouwen in de thans blinde westgevel van
het gebouw. Dit onder het motto van onderhoudswerkzaamheden. Door deze voorgenomen
aanpassing wijzigt de beeldbepalende gevel fundamenteel. De commissie is dan ook op
voorhand geen voorstander van het wegwerken van deze sporen.
De Monumentencommissie heeft geen schriftelijke vergunningaanvraag met motivatie en
onderbouwing van de geplande werkzaamheden ontvangen. De Monumentencommissie heeft
reeds eerder het plan van datum 6 december 2012 ter beoordeling op datum 10 december 2012
voorgelegd gekregen. In dit overleg is eveneens besloten om het plan aan te houden in
afwachting van een nadere onderbouwing. Tevens is de vertegenwoordiger van Domijn (de heer
R. Scholten) onvoldoende op de hoogte van de gehele situatie rondom de aanvraag.
De Monumentencommissie kan daarom niet anders concluderen dan, om in afwachting van de
ontbrekende stukken, een advies t.a.v. het plan aan te houden. Wel wil de Commissie de
aanvrager er op wijzen dat het hier om een beeldbepalend “rijksmonument” gaat waarbij
motivatie én onderbouwing van de geplande werkzaamheden cruciaal zijn ten behoeve van een
juiste advisering door de Monumentencommissie.
De Monumentencommissie adviseert het college van B. en W. op grond van bovenstaande de
opdrachtgever te verzoeken zijn voorstel onderbouwd en op de juiste wijze in te dienen. De
commissie brengt dan alsnog advies uit.
In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid, namens de voorzitter van
de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

H. van Egmond
Secretaris.

