Aan de Raad.
Deventer, 8 mei 2019.

Onderwerp:
Ontwerp Cultuurvisie 2019-2024
Graag onderschrijven wij het door het college van Burgemeester en Wethouders nagestreefde
resultaat voor het Cultuurbeleid:
“Het inzetten van een koerswijziging die er aan bijdraagt dat het culturele landschap van Deventer blijft
Boeien en Bloeien. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten de betrokkenheid bij onze
omgeving. Door cultuur samen te beleven, zijn mensen met elkaar verbonden. Naast deze intrinsieke
waarde bieden kunst en cultuur ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van
Deventer “
Dit geldt met name ook voor het behoud en uitdragen van het erfgoed als onderdeel van deze cultuur.
De monumentale waarde van de binnenstad en de cultuurhistorische waarde van het landschap zijn
daarbij belangrijke pijlers. De gloedvolle woorden die in de nota worden gebruikt behoeven wij niet te
overtreffen.
Toch vinden wij het kortom teleurstellend om te constateren dat in hoofdstuk 3 onder de
programmalijn “erfgoed” dit onderdeel niet is uitgewerkt. De uitwerking van deze paragraaf beperkt
zich tot de erfgoedcollectie. Geen aandachtspunten en geen ambities vanuit ons veld ! Terwijl die bij
de verschillende sessies wel zijn ingebracht.
De gemeente Deventer beschikt over rond 580 rijksmonumenten en eveneens rond 580
gemeentelijke monumenten. Daarnaast talrijke monumentwaardige panden, het beschermd
stadsgezicht, karakteristieke dorps-en buurtschappen, diverse historische natuurlandschappen (met
nog herkenbare laatmiddeleeuwse verdedigingslinies, de zgn. landweren). Alles bij elkaar een breed
palet die kenmerkend is voor de identiteit van de onze gemeente.
En toch noemt de nota geen aandachtspunten. Die zijn er naar onze mening wel.
Wij noemen:
- Prioriteit voor de beschrijving van de cultuurhistorische waarden in de bestemmingsplannen
(is verplicht in de omgevingswet die in 2021 in werking treedt);
- Meer bekendheid geven aan de faciliteiten die het Nationaal Restauratiefonds in de vorm van
goedkope leningen en service biedt;
- Het stimuleren van de verduurzaming van monumenten en monumentwaardige gebouwen
(kan op basis van het door Heemschut en Deventer Energie ontwikkeld rapport onder de titel
“Duurzaam Monumentaal”, een gedetailleerd voorbeeldplan voor eigenaren van 5
rijksmonumenten in Deventer);
- De invulling van de vele lege winkelruimten in de binnenstad die ook het draagvlak voor de
instandhouding van de monumentale waarden bedreigen;
- Het Inlopen van de achterstand in de waardering van potentiële monumenten in de
binnenstad;
- Een visie ontwikkelen voor een aanwijzingsprogramma voor naoorlogs erfgoed;
- Actualiseren van de website van de gemeente voor het wonen en gebruik van monumenten;

-

Vanuit het veld noemen wij als erfgoedorganisaties de volgende ambities:
Verdergaande samenwerking van erfgoedorganisaties onderling;
Bijdragen aan de inhoud van gemeentelijke plannen volgens de letter en de geest van de
Omgevingswet;
Ideeën aanleveren voor hergebruik en herbestemming van monumenten en
monumentwaardige gebouwen waaronder ook voor industrieel erfgoed;
Samenwerking met verwante culturele organisaties waaronder “Het Verhaal van Deventer” ,
bij open monumentendag en andere culturele manifestaties;
Eigenaren van monumenten en aanverwante gebouwen informeren over mogelijkheden tot
herbestemming, subsidies, financiering en verduurzaming;
Het geven van lezingen, tentoonstellingen, publicaties, rondleidingen, ontwikkeling en
uitvoering van bijzondere projecten;

Ten aanzien van de overige inhoud van de nota hebben wij de volgende punten.
1. Wij pleiten voor de handhaving van het Speelgoedmuseum. Wij vinden dat de voorbereiding
van het Nationaal Speelgoedmuseum niet moet worden geschrapt. Daarmee kunnen ook
nationale fondsen worden betrokken. Ook de provincie zou daarbij een rol kunnen spelen.
2. In scenario o wordt een p.m. post opgenomen voor het groot onderhoud (en renovatie) van
Burgerweeshuis. Dit project loopt al jaren en wordt uitgesteld, terwijl de gedachte aanpak
dringend nodig is. De gewenste aanpak (o.m. met de nodige geluidwerende voorzieningen)
zal zo ingrijpend zijn dat ook het behoud van de monumentale waarden van het pand in het
geding komen. In het Havenkwartier is een proces van herbestemming van industriële
gebouwen gaande. Daar liggen wellicht mogelijkheden voor een oplossing. Die zal de in dit
gebied al aanwezige veelzijdige en levendige ontwikkeling nog kunnen versterken en
anderzijds meer mogelijkheden tot expansie bieden.

Graag zullen wij e.e.a. tijdens de vergadering van uw raad van 9 mei toelichten.

De samenwerkende erfgoedverenigingen,
Stichting Oud Deventer, Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Industrieel Erfgoed. .

