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Verslag vergadering Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant
Datum:

17 oktober 2017

Locatie:

Monumentenhuis Brabant, Geertruidenberg

Aanwezig:

Harrie Maas (voorzitter & notulen), Martijn de Jong en Frank Zuylen

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
2.

Kerkstraat 6A-6G te Vorstenbosch

De aanvraag behelst de aanleg van een glasvezelnetwerk door middel van
boringen in en RVS stijgprofielen aan de buitengevels. De commissie heeft reeds
POSITIEF geadviseerd (kenmerk 2017.164), MITS de aanleg zo esthetisch mogelijk
gebeurt. Daarbij werd als voorwaarde gesteld de kleur van de stijgprofielen aan te
laten sluiten bij het metselwerk. Daarnaast werd voorgesteld invoerpunt 4/stijgpunt 2
(in adviesbrief stond abusievelijk invoerpunt 5/stijgpunt 3) langs de regenpijp te
plaatsen tot de gewenste hoogte en vervolgens naar links af te laten buigen. Met
betrekking tot beide punten heeft de aanvrager de commissie verzocht haar advies
te heroverwegen. De aanvrager beargumenteert dat een horizontaal geplaatst
profiel meer opvalt dan een verticaal profiel. Daarnaast stelt de aanvrager dat het
aanbrengen van kleur op de profielen (d.m.v. een coating) vrijwel nooit het
gewenste resultaat oplevert en de kleur niet exact overeen zal komen met het
metselwerk. Met betrekking tot het eerste punt heeft de commissie ook reeds
POSITIEF geadviseerd. De commissie is dan ook akkoord gegaan met het verticaal
aanbrengen van invoerpunt 4/stijgpunt 2, zoals aangegeven op tekening. Met
betrekking tot het tweede punt (RVS stijgprofielen) heeft de commissie in haar
laatste advies (kenmerk 2017.182) NEGATIEF geadviseerd.
Beoordeling en advies
Aan de monumentencommissie zijn de volgende zaken overlegd:
1

-

Site Survey d.d. 30 juni 2017
E-mail met toelichting en reactie (d.d. 15-9-2017) n.a.v. vorig advies d.d. 13-92017
E-mail met toelichting en reactie (d.d. 9-10-2017) n.a.v. vorig advies d.d. 3-102017

Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van de aanvrager heeft de commissie
haar eerdere advies heroverwogen, omdat het een bijzondere situatie betreft en
adviseert in dit specifieke geval POSITIEF over het plan om RVS stijgprofielen (zonder
coating) aan te brengen. De bijzondere situatie heeft in dit geval betrekking op de
volgende zaken:
-

eerder zijn andere voorzieningen aan het pand middels RVS stijgprofielen
aangebracht;

-

het is voldoende onderbouwd dat het in dit geval technisch niet mogelijk is
gebruik te maken van bestaande invoerkanalen binnendoor.

4.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
5.
Sluiting
De vergadering wordt om 15.30 uur gesloten.
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