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Geacht college,

Zoals u vernomen hebt is er over het dossier Brunneper Bongerd opnieuw onrust ontstaan. Dit keer
vanwege geplaatste hekken en de voorgenomen sloop van de panden Greenterweg 23 en 25,
waarvoor bii u een melding is ingediend. Ook het in uitvoering ziinde grondondezoek buiten het
genoemde gebied van de bongerd roept irritatie en vragen op.

Feit is dat de Stichting BEB, evenals een aantal andere betrokkenen, niet van deze ontwikkelingen op
de hoogte is gebÍacht, ondanks de aan gemeenteraad en ons gedane toezeggingen.

Voor ons was dit nieuwe incident aanleiding de bescherming die het gebouwd erfgoed in Brunnepe
geniet, nog eens nader te bezien, mede in het licht van de per 1 apíil2012 gewijzigde procedures rond
het slopen van opstallen. Onze constatering is dat die bescherming bedroevend slecht is en min of
meer een vri.jbrieÍ voor ieder die geen íespect heeft voor ons gebouwd erfgoed. Dit beperkt met name
de mogelijkheid om de aantasting van het erfgoedbelang, waar wij voor staan, ter discussie te stellen.
Dat achten we niet wenselijk, want er verdwijnt sluipenderwijs steeds meer. We hoeven maar te wijzen
op het pand van het voormalig café Boertien aan de Noordweg, het pand Muntsteeg 3 / Bovenhofstraat
22 in de Binnenstad en de ontwikkelingen in en rondom de Brunneper Bongerd zelf.

De ontstane siluatie heeft ertoe geleid dat we u bij deze veeoeken een aantal hieronder met name
genoemde panden in de omgeving van de Brunneper Bongerd de status 'karakteristiek' toe te kennen,
zodat slopen in deze gevallen weer deel uit maakt van een omgevingsvergunning.

Een argument dat dit vezoek ondersteunt is, dat de keuze van de panden in Brunnepe, waarvoor het
bestemmingsplan Woonwijken Kampen de eanduiding 'karakteristiek' hanteert, erg willekeurig is. Het
betreft vooral openbare gebouwen als een kerk, (voormalige) schoolgebouwen en panden die van eén
woningbouwcomplex deel uit maken. Daarnaast zijn er enkele unice's eangewezen zoals de
voormalige directeurs- en portíerswoning van Bèrk en ènkele woonhuizen, waaronder aan de
Noordweg. Die laatste zijn op zich wel karekteristiek, maar niet karakteristiek voor Brunnepe. Daarbu
komt dat in het bestêmmingsplan de toelichting per wijk erg globaal is en de historische beschruving
nauweliiks diepgang heeft, zodat we over de keuze niet veel wizer worden. Verder krugt het pand
Beltweg 20 in de toelichling van het bestemmingsplan Brunneper Bongerd als enige het stempel
'historisch' toebedeêld, maar vreemd genoeg is het niet als karakteristiek opgenomen in 'Woonwiiken

Kampen'. Kortom, aan de aanwijzing kunnen we geen heldere criteria ontlenen.

Naast de hiervoor bedoelde panden die in Brunnepe als karakteristiek zijn aangewezen, is de Íeitelijke
ontwikkeling in de wijk ook terug te vinden bij de aan Beltweg en GreenteMeg vanaf begin 20" eeuw
gepleegde bebouwing: kleinschalig met een boerderijachtig oÍ dorps karakter en de kaprichting haaks
op de straat. Bebouwingsstructuur, bongerd en dè aansluitende groenstructuur vanaf de
Steenovensdijk vormen een samenhangend geheel en zijn ons inziens daarom alleen al het behouden
waald. De later ter plaatse ontstane nieuwbouw ademt daarentegen de sfeeÍ van eèn buitenwuk en
sluit qua karakter niet aan bÍ het doÍpse Brunnepe.
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De Stichting BEB gaat uit van de idee dat behoud van erfgoed vooral ook behoud van de samenhang
betekent, van de oorspronkelijk structuur en hêt typische kerakter van een omgeving of wijk en de rol
die aízonderlijke panden daarin vervullen. De 'objectieve' architectonische kwaliteit is voor ons daarbij
geen of veel minder een refeÍentiekadeí. Deze visie sluit aan bij hetgeen we in onze zienswiize op het
bestemmingsplan Brunneper bongerd al te berde gebracht hebben. Redenerend vanuit die logica
vragen we u dan ook de navolgende panden alsnog de status 'karakteristieK toe te kennen.

Het betreft de volgende panden: Beltweg 1, 3, 5, 7 en 20, GreenteMeg 9, 1í, 13, 15,'17,19,21, 6, I en
10 en Sint Nicolaasdijk 1 (hoek GreenteMeg). Een foto-ovezicht van deze panden is bij de digitale
bevestiging van dit schrijven gevoegd.

bijlage: voor foto's zie de digitale bêvestiging van dêze brief
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