Schriftelijke vragen

Aan: College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Baarn
Van: Baarnse Onafhankelijke Partij
Onderwerp: Status gemeentelijke monumentale panden
Datum: 5 december 2016
Geacht college,
De sloop van de in 1880 gebouwde villa Amalialaan 39 heeft terecht geleid tot veel commotie in
ons dorp. In de discussie die volgde op de vernietiging van het beeldbepalende pand kwam zijn
status ook aan de orde. De in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn (2014) opgenomen lijst
Gemeentelijke Monumenten vermeldt de betreffende villa niet als monument. Voor veel betrokken
inwoners van Baarn is dit een onbegrijpelijke omissie, een opvatting die wij van harte
ondersteunen. De onverkwikkelijke sloop van de betreffende villa brengt ons tot de volgende
vragen:
1. Hoe is de lijst met gemeentelijke monumenten zoals opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Baarn tot stand gekomen en komt de inhoud daarvan overeen met de gemeentelijke
monumentenlijst waarnaar wordt verwezen in de ‘Monumentenverordening Baarn 2006’?
2. Bent u met ons van mening dat het ontbreken van de villa op die lijst een omissie genoemd kan
worden?
3. Bent u met ons van mening dat de onrust die ontstaan is rond de sloop van de villa begrijpelijk
is?
4. Bent u met ons van mening dat ook voor beeldbepalende panden er zwaarwegende
argumenten moeten bestaan voor een vergunning tot sloop verleend kan worden?
5. Bent u met ons van mening dat de lijst gemeentelijke monumenten blijkbaar dringend
geactualiseerd moet worden en dat bij die actualisatie ook gebruik gemaakt wordt van de expertise
van de Stichting Mooi Baarn en de Historische Kring Baerne?
6. Is uw college bereid om in voorkomende gevallen - het slopen van een beeldbepalend pand dat
(nog) niet voorkomt op de lijst met gemeentelijke monumenten - de raad te informeren over die
beoogde sloop?
7. Is de gemeente op enigerlei wijze direct of indirect betrokken bij het samenstellen onderhouden
van lijsten met gemeentelijke monumentale panden die circuleren op het internet zoals bij
Wikipedia?
8. Is het college bereid om een voorziening te treffen die maakt dat het gemeentelijk Register
Monumentale Panden gemakkelijk oproepbaar is via de gemeentelijke website?
Uw antwoorden zien wij graag tegemoet,
met vriendelijke groet,
Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

