
Kampen@ Burgemeester Berghuisplein I Postbus soog

4261 DD Kampen a26OGA Kampen

Í  14  034

ê info@kampen.nl

t  @gemKampen

Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe
P/a Krabbescheer 60
8265 JE KAMPEN

Uw briêÍftenmeÍk Ons kenmerk Behandeld dooÍ Biilagen

l3r<i( tSqqZ H. van derWei

DooÍkiesnummer Verzenddatum

(038) 339 28 73
onderwe,p l/ERz0lll)Etl 2 5 SEP, 2013
Brunneper Bongerd 2013 en karakteristieke panden

Geacht bestuur,

In uw brieÍ van 30 iuli heeÍt u ons verzocht om een aantal panden in BÍunnepe via de
kaÍakteÍistiekregeling van het bestemmingsplan Woonwijken Kampen te beschermen. Via deze brieÍ
delen wij u mee waarom wij hier nu nog niet aan meewerken.

Ontwikkeling Brunnepêr Bongerd
In uw brieÍ stelt u dat u niet bent betrokken bij de ontwikkeling rond de Brunneper Bongerd. De
werkzaamheden die momenteel plaatsvinden staan los van de aÍspraken die gemaakt zijn tijdens de
raadsvergadering waar u naar verwijst. De Gilden is eigenaar van enkele vervallen panden. Hier zijn
hekken om heen geplaatst en worden gesloopt omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen en/of
zwervers. Verder heêÍt, zoals ook al eerder gecommuniceerd is naar de pers, een uitgebreid
bodemonderzoek plaatsgevonden. Om dit uit te kunnen voeren hebben er boringen plaatsgevonden.

Het uitvoeren van een bodemonderzoek geeÍt geen hinder aan de omgeving en is niet schadeli.jk voor
de panden in de omgeving. Dit alles staat los van eventuele ontwikkelplannen van Brunneper Bongerd
waarover zoals aÍgesproken, overleg met u en de buurt zal plaatsvinden.

Beslemmingsplan Woonwijken Kampen
Op 21 juli 2011 heeÍt de gemeenteraad het bestemmingsplan Woonwijken Kampen vastgesteld. In het
kader van dit bestemmingsplan hebben wij een inventarisatie van karakteristieke panden gemaakt.
Via deze inventarisatie zijn ruim 350 panden in Brunnepe aangewezen als karakteristiek pand.
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Karakteristieke Danden
De kern van Brunnepe bestaal uit een aantal complexen in gesloten bouwblokken die een grote mate
van samenhang hebben.
Verstorlng van deze complexen zal een grote impact op de stedenbouwkundige structuur hebben,
waardoor het karakter van Brunnepe ingrijpend zal wijzigen. Voor een groot deel beÍeft dit het werk
van de bekende architect Broekema. Daarnaast zijn enkel panden aangewezen vanwege hun verhaal
oÍ bijzondere Íunctie, biivooóeeld het Schokkerhuisje en de Noorderkerk.
Buiten de randen van het plangebied van Brunneper Bongerd is een meer dorpse bebouwing aanwezig
met minder samenhang. Plaatselijke wijzigingen op pandniveau hebben hier minder eÍÍect omdat
nieuwbouw op een logische manieÍ aansluit bij de historische gelaagdheid van deze randen.
Er is dus sprake van een weloverwogen beslissing. Uw aanname dat er sprake is van willekeur delen
wij daarom niet.

Herziening bestemmingsplan
Voor de karaKeristieke panden in het bestemmingsplan Woonwiiken Kampen zijn beschermende
maatregelen getroÍÍen via het bestemmingsplan. Om nieuwe karakteristieke panden te beschermen is
een bestemmingsplanherziening nodig. Omdat dit bestemmingsplan nog actueel is zullen wij dit niet op
korte termijn herzien. Het is mogelijk dat wij in de toekomst een nieuwe integrale afweging van
karaKeristieke panden voor bestemmingsplan woonwijken Kampen maken. Wellicht dat enkele van de
door u voorgestelde panden deel gaan uitmaken van de lijst karakteristieke panden.
U zou ons kunnen vragen, gezien de grote hoeveelheid karakteristieke panden die al zijn
aangewezen, Brunnepe aan te wijzen als een beschermd gezicht. Wij zijn hier zelÍ terughoudend in
omdat we geen voorstander zijn van beperkende maatregelen voor burgers. Echter, mocht u
hiefloor voldoende draagvlak onderde bewoners van Brunnepe vinden en ook bij andere partiien
zoals Stichting Stadsherstel/ Monumentenraad en wi.ikvereniging Brunnepe/Hanzewuki/Hagenbroek dan
zijn wii bereid in overleg te treden over de wenselijkheid van een dergeli,ke aanwiizing.

InÍormatie
Als u nog vragen heeft over deze brieÍ kunt u contact opnemen met Henk van der Werf van het team
Ontwerp en Inrichting. Het telefoonnummer is (038) 339 28 73.

teammanager Ontwerp en Inrichting
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