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Verslag van de vergadering van de CRK monumentenkamer gehouden op 23 augustus 2011
In de Anton Jurgenszaal van het gemeentehuis Oss Raadhuislaan 2 te Oss.
Aanwezig:

Leden welstandskamer en monumentenkamer:

Voorzitter monumentenkamer:

de heer P. de Greef

Leden monumentenkamer:

de heer H. Buijks
mevr. H. Peterse
de heer H. Hundertmark

Secretariaat:

de heer F. van der Linden

Betrokkenen vergunningen:

De heer A. van Gendt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opening
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering van de gecombineerde welstandmonumentenkamer ,heet de aanwezigen van harte welkom en gaat over tot behandeling van de
aanvragen voor de gecombineerde monumentenkamer, verslag van deze adviezen: Will Peters.
Er is spreekrecht aangevraagd voor de punten: 1.2, en 1.3.
1.1.

Het plaatsen van een vlaggenmast, uithangborden en terrasschermen aan Elly’s café, Kolonel
Wilsstraat 8 te Ravenstein.

1.2.

Geluidisolerende aanpassingen o.a. gevelkozijnen Eikenboomgaard 8 te Oss.

1.3.

Restauratie o.a. glas-in-lood aan de H. Lambertuskerk Kerkplein 7 te Haren.

1.4.

Verbouwreconstructie pand hoek landpoortstraat-Walstraat te Ravenstein.

Na de behandeling en advisering van de omgevingsvergunningsaanvragen 1.1 tot en met 1.4,
verlaten de leden van de welstandskamer de vergadering, de voorzitter dankt deze leden voor hun
inzet en adviezen en vervolgens vergadert de monumentenkamer alléén verder.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.

Advies betreffende aanwezige cultuurhistorische waarden pand Oijense Benedendijk 42 te
Oijen.

2.2.

Toelichting op het advies waardestelling Hoogveldsestraat 19 te Keent.

2.3.

Advies gevelbehandeling Maasdijk 36 te Ravenstein.

2.4.

Verslag en adviezen van de vorige vergadering d.d. 9 augustus 2011.

2.5.

Ingekomen stukken

2.6.

Mededelingen

2.7.

Rondvraag en sluiting

2.1

Advies betreffende aanwezige cultuurhistorische waarden pand Oijense Benedendijk 42 te

Oijen.
De afdeling ruimtelijke ontwikkeling krijgt regelmatig verzoeken tot woningsplitsing van panden in
het buitengebied van Oss. Deze verzoeken worden doorgaans afgewezen omdat een uitbreiding van
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de woonfunctie in het buitengebied een ongewenste ontwikkeling is en op gespannen voet staat met
de aanwezige gevestigde bedrijven in dat buitengebied.
Een uitzondering wordt gemaakt voor panden met cultuurhistorische waarden, op voorwaarde dat de
gewenste splitsing de aanwezige cultuurhistorische waarden niet aantast. De gedachte hierachter is
het behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden voor de toekomst als onderdeel van de
ruimtelijke karakteristiek van dat gebied.
T.a.v. de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden dient een rapport van een onafhankelijke
deskundige met een advies van de monumentenkamer te worden overgelegd aan de afd. R.O..
De splitsingsplannen en toekomstige veranderingen van panden met de aanduiding
cultuurhistorische waarden in het Bestemmingsplan dienen altijd voorzien te zijn van een advies van
de monumentenkamer.
Voor het pand Rijnse Benedendijk is via R.O. de vraag gesteld op het pand van cultuurhistorische
waarde is. Het pand staat niet op de Mip lijst of op de selectielijst voor toekomstige monumenten.
Op de aangeleverde informatie van de aanvrager valt op te maken dat er nog originele delen van de
gebitconstructies aanwezig zijn die met de hoofdvorm van enige cultuurhistorische waarde zijn.
De gevels zijn zo verbouwd/gewijzigd dat er onvoldoende monumentale waarde aanwezig zijn om het
gebouw voor te dragen voor aanwijzing tot monument en is dus afgevallen bij de groslijst van de
inventarisatie voor toekomstige monumenten in Lith.
2.2

Toelichting op het advies waardestelling Hoogveldsestraat 19 te Keent.

De aanleiding zoals onder 2.1 omschreven geldt ook voor het hierna genoemde pand.
Op 22 februari 2011 is bij de monumentenkamer een verzoek ingekomen voor vaststelling van
eventuele cultuurhistorische waarden van het pand Hoogveldsestraat 19 te keent.
Op basis van een advies van bureau MAB heeft de monumentenkamer positief geadviseerd.
De afdeling R.O. stelt bij het advies nog aanvullende detailvragen over de cultuurhistorische waarden
van de onderdelen binnen het ensemble (m.n. het bijgebouwde jongvee stal) omdat niet
cultuurhistorische onderdelen gesloopt dienen te worden. Het rapport van M.A.B is onduidelijk in de
waardering van het ensemble op onderdelen, terwijl dat belangrijk is voor de vervolgprocedure.
Concreet geldt nu de vraag in hoeverre de bijgebouwde jongvee stal van cultuurhistorisch belang is.
De monumentenkamer stelt dat het cultuurhistorische ensemble uitsluiten bestaat uit de z .g. kophals-romp boerderij, dus exclusief de jongveestal.
2.3

Advies gevelbehandeling Maasdijk 36 te Ravenstein.

In het kader van de handhaving van reclame uitingen is het pand Maasdijk 36 Ravenstein eerder in de
monumentenkamer geweest. De eigenaar wil meewerken aan realisering van het gecombineerde
welstands-monumentenadvies, echter ze gaat ervan uit dat als de gevelpanelen worden verwijderd er
kleurverschil op de gevel zichtbaar wordt. Wat is hierbij het advies van de monumentenkamer?.
De monumentenkamer adviseert als eerste na te gaan of er werkelijk kleurverschil is en hoeveel.
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Vervolgens met een schoonmaakbehandeling (warm water onder lichte druk) een monster opzetten
ter vergelijking met het vlak achter de panelen. Deze werkzaamheden steeds in goed overleg met de
gemeente Oss uit (laten) voeren waarna in het werk wordt besloten hoe verder gehandeld kan
worden.
2.4.

Behandeling verslag en adviezen van de vorige vergadering monumentenkamer (9-08-‘11)

Het verslag en de adviezen van 9 augustus worden vastgesteld, en door de voorzitter ondertekend.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Buijks op dat hij beschikt over een mooie foto-reeks van
de panden aan de middenweg in Haren. Bij de verdere plannen bij Middenweg 6 kunnen deze foto’s
van belang zijn.
De verzending van agendastukken met Firefox gaat nu naar behoren.
De heer Buijks heeft over een week weer kontakt heeft met leden van het parochiebestuur van de
Remigius kerk te Lithoijen om een bezoek ter plaatse te regelen.
2.5.

Ingekomen stukken

Het pleidooi ( mei 2011) van de heer John Blummel (Oss) en Wout van Kuijlenburg (Boxmeer) voor
bescherming van het kerkorgel (incl. de toevoeging uit 1950) is toegezonden aan het parochiebestuur.
Namens het kerkbestuur heeft de heer van Eck recent een reactie e-mail toegezonden waarin het
standpunt tot behoud van de laatste toevoeging aan het orgel in 1950, niet wordt gedeeld, wel een
reconstructie naar de toestand van 1897.
De monumentenkamer vindt de brief “gevaarlijk” omdat deze als een vrijbrief voor gedeeltelijke sloop
zou kunnen worden geïnterpreteerd en met instemming omdat de e-mail ter kennisgeving aan de
monumentenkamer is gezonden. De reden voor de laatste orgeltoevoeging zou verband kunnen
houden met extra mogelijkheden om bepaalde muziekstukken te kunnen spelen.
De monumentenkamer is onvoldoende deskundig om de beide standpunten te kunnen beoordelen en
er zal nader advies worden ingewonnen bij de orgeldeskundige van het RCE. Tevens kan de vraag naar
evt. bescherming dan wel reducering van de orgelkast als wijziging van het interieur van een
rijksmonument bij hem worden voorgelegd.
2.6

Mededelingen
•

De heer B. Tonies en de voorzitter de heer J. Dericks van de stichting de Ravensteinse Molen
zijn aanwezig bij de bespreking van de onstane situatie bij de Ravensteinse molen..
De stabilisering van de Molen te Ravenstein is in uitvoering en omdat er eerder op advies van
het uitvoerend bedrijf Bresser, een alternatief plan wordt uitgevoerd zijn de oorspronkelijke
teerlingen meer aangetast dan in de oorspronkelijke plannen is vergund. De
monumentenkamer ziet zich voor een voldongen feit geplaatst en vraagt zich af waarom er
geen overleg met hun heeft plaatsgevonden.
Vooral omdat in het begin van het traject wel contact is gezocht met de molendeskundige
Nico Jurgens en niet tijdens het blootleggen van de teerlingen. De amateur archeoloog Joost
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Vlemminx trof namelijk een fasering aan in de teerlingen waardoor er dus nog eerder een
voorganger van de standerd molen moet hebben gestaan (15e eeuw?).
De monumentenkamer wil nader onderzoek naar de gang van zaken en de gemaakte
afspraken over deze alternatieve uitvoering, alvorens er een advies kan worden uitgebracht.
Vooral de verslagen van bureau Ulehake en die van de adviseur van de Rijksdienst zouden
duidelijkheid moeten brengen.
Nagekomen mededeling van de constructeur van de gemeente Oss (terug van vakantie)
Op 24 juni bezoek gebracht en afwijking van goedgekeurde constructie vastgesteld (teerlingen
waren al verwijderd) er is toen gevraagd om aangepaste tekeningen. (zie foto 24-6)
Op 28 juni is de nieuwe constructietekening ingekomen is constructief goedgekeurd.
•

Er zijn koperdieven actief geweest in Ravenstein, het dak van het rondeel t.h.v. de van
Coothstraat is behoorlijk beschadigd, gelukkig zijn ze in hun werkzaamheden gestoord en zijn
ze gevlucht. De gemeente heeft aangifte gedaan.

•

Op 10 en 11 september is het weer open monumentendag, met dit jaar een mooi uitgebreid
programma voor Oss. (busrit, fietstocht etc.)
Dankzij het stadsarchief aan de Peperstraat en de medewerking van Martine Eerelman die het
programma heeft samengesteld is dit evenement tot stand gekomen.

2.7.

Rondvraag

Morgen zal tv-walraven met Henk Buijks enkele nieuwe monumenten belichten.
De voorzitter wijst op een artikel uit de volkskrant (pag 19) dat handelt over “de rivier als attractie”
(het gebied bij Ravenstein e.o.) waarbij Leon van Liebergen de zaak ophemelt.
2.8.

Sluiting

De voorzitter sluit om 16.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
Aldus schriftelijk vastgesteld 6 september 2011,

de secretaris,

de voorzitter,

Ing. F.E.M. van der Linden

P.M.M. de Greef
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