Openbare vergadering Commissie Cultuurhistorie Rheden-Rozendaal | 29 september 2020
Aanwezig: de heren Idema (voorzitter) Crols en Heersche (leden), mevrouw Allersma (lid), mevrouw
Van de Hulsbeek en Hoorn (allen gemeente Rheden) en mevrouw Buijs (vervangend secretaris,
gemeente Rheden).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Broer (lid commissie), Marjolein Sanderman (gemeente Rheden)
en Martijn Andela (secretaris, gemeente Rheden)
1. Opening
De heer Idema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Vorige week BNG Bank Erfgoedprijs (in kleine setting op Kasteel Middachten uitgereikt;
gemeente Noordenveld heeft gewonnen
 Gebiedspaspoort Laag-Soeren (toegestuurd); ter kennisname
Meneer Heersche merkt op dat er twee (kleine) aanpassingen zijn t.a.v. de eerdere versie:
- Verwijzing naar zonneparken; document leek sterker toen er in het document stond dat er
geen zonnevelden mogelijk zijn.
- In principe geen uitheemse beplanting toepassen is niet in overeenstemming met wat
voorgesteld is bij de herinrichting van de Prof. Winternitzlaan. Dit belemmert mogelijk ook
toekomstige ontwikkelingen. E.e.a. wat ongelukkig geformuleerd door strijdigheden.
Verder prima stuk!
Mevrouw Van de Hulsbeek geeft aan dat dit document de definitieve versie betreft en al naar de
raad gaat. Aanpassing is niet meer mogelijk. Paspoort is richtlijn, maar heeft geen juridische
status als planologisch instrument. Mevrouw van de Hulsbeek gaat dit bespreken met mevrouw
Sanderman.
 Brief Stichting Behoud Karakter Velp m.b.t. Raadsmotie ERFGOEDGENOEG
Gelet op de inhoud van de brief en de motie wil de commissie dit graag inhoudelijk bespreken
en een advies formuleren. Ze maakt hierbij gebruik van de optie om ook ongevraagd te
adviseren. De commissie adviseert het advies zowel aan college als raad te sturen.
Het n.a.v. de vergadering reeds opgestelde advies (Advies Commissie Cultuurhistorie m.b.t.
motie ERFGOEDGENOEG) is als bijlage bij dit verslag gevoegd en maakt hier integraal deel van
uit.
3. Vaststelling verslag vergadering 18 februari 2020
Er zijn geen opmerkingen. Met dank aan de heer Andela. Het verslag wordt na correctie van een paar
spelfouten vastgesteld.
4. Rondvraag
Mevrouw Allersma vraagt aandacht voor het herstel van de sluis in Dieren, de technische noodzaak
is dringend. Mevrouw Buijs geeft aan dat daar nog niets over bekend is. Er komt wel een nader
onderzoek door het Gelders Genootschap naar de (mogelijke) uitbreiding van de bescherming met
andere onderdelen.
Mevrouw Van de Hulsbeek informeert de commissie over de laatste stand van zaken inzake Park
Daalhuizen. Er is weer commotie over de bomenkap. Er is een artikel in de Gelderlander verschenen
en een brief naar het college gestuurd door de belangenvereniging. Het college gaat hier weer over
vergaderen. Het project is met participatie en experts aangepakt, maar dat lijkt nog geen succes te
hebben.
De vergadering wordt gesloten door de heer Idema om 20.10 uur.
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