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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 16 december 2013 is de voordracht
besproken voor aanwijzing als rijksmonument van het Stadhuis.
Voor de bepaling van zijn standpunt heeft de commissie kennis genomen van de RCE brief MS2013-1392, dd. 26 september 2013, Aanwijzing beschermd monument Stadhuis Burgemeester
Jansenplein met als bijlage de redengevende omschrijving van de voordracht.
Na bestudering van de voorliggende stukken, stemt de commissie van harte in met de voordracht.
Ten aanzien van de redengevende omschrijving geeft de commissie de volgende verbeteringen en
aanvullingen in overweging:
Waardering, bladzijde 2, III-1,
Aanpassing:
“ Alle zijden ….zijn op een eigen karakteristieke wijze vormgegeven en hebben hun eigen
ruimtelijke betekenis.”
Feiten, bladzijde 1, Exterieur,
Aanvulling:
“de vlaggemast is het centrale punt voor de inrichting van het plein voor het Stadhuis.”,
“het gebouw staat op een granieten bestrating van kinderkopjes”.
Feiten, bladzijde 1 en 2, Exterieur,
Algemeen: alle vier hoeken van het gebouw benoemen: Klokkentoren, Dagwinkel, Bordes,
onderdoorgang onder de raadzaal.
Aanpassingen:
Klokkentoren:
“linkerzijde” vervangen door “westzijde”.
Dagwinkel:
“bijgebouw” vervangen door “dagwinkel”,
“erker” vervangen door “bloemenkozijn”,
“achterzijde” vervangen door “noordgevel”.
Kunstwerk:
“kunstwerk” vervangen door “monument”.
Feiten, bladzijde 2, Gebouw, constructietechniek,
Aanpassingen:
“bijgebouw” vervangen door “dagwinkel”.

Feiten, bladzijde 3, Interieur,
“bijgebouw” vervangen door “dagwinkel”.
Feiten, bladzijde 4 t/m 7, Kunstwerken/orgels/..
Opmerking:
De commissie mist in de omschrijving het kunstwerk met de beeltenis van “Koningin” Juliana.
De commissie adviseert om van alle kunstwerken ter verduidelijking een afbeelding in de
waardering op te nemen.

In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid, namens de voorzitter van de
Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

H. van Egmond, Secretaris.

