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Onderwerp Rodenbach voorgenomen besluit aanwijzing monument

Openbaar Openbaar: ja, vanaf 24 november 2020 
de eigenaar het besluit eerst moet 
ontvangen
Cluster Omgeving & Recht 
A. Haer
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Opsteller
Urgentie
Raadsbesluit nodig 
Raad informeren

Nee
Ja
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Casenummer BV20000674

Mee geadviseerd door Gemeentelijke monumentencommissie; Werner Gerritsen, opdrachtgever 
cultuurhistorie.

Advies gemeentesecretaris

Conceptbesluit
1. Te besluiten tot het voornemen om het voormalig hotel Rodenbach (hotel met aangebouwde woning en het hek aan 
de Parkweg), Parkweg 37-39 in Enschede, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument;
2. De aanvragers, eigenaar en gemeenteraad te informeren over dit voornemen.

Publieksvriendelijke samenvatting
De erfgoedorganisaties Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Erfgoedvereniging Heemschut en 
Stichting het Cuijpergenootschap hebben een aanvraag ingediend om vml. Hotel Rodenbach aan te wijzen als 
gemeentelijk beschermd monument. Naar aanleiding van deze aanvraag hebben B&W eerder al besloten 
voorbescherming op het pand te leggen in afwachting van nader onderzoek. In opdracht van de gemeente is 
vervolgens een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling uitgevoerd door het Monumenten Advies Bureau. Het 
rapport concludeert dat Rodenbach zodanige cultuurhistorische-, bouw- en architectuurhistorische- en situerings- en 
ensemblewaarden bezit dat zij voldoet aan de criteria voor aanwijzing als gemeentelijk beschermd monument zoals 
geformuleerd in de gemeentelijke Monumentenverordening. De gemeentelijk monumentencommissie heeft 
kennisgenomen van de bevindingen en zij heeft positief geadviseerd aan B&W om het pand aan te wijzen als 
monument. Daarom maken B&W nu kenbaar dat zij het pand (hotel met aangebouwde woning en het hek aan de 
Parkweg) willen aanwijzen als gemeentelijk beschermd monument en zij stellen de eigenaar en de aanvragers in de 
gelegenheid om ten aanzien hiervan zienswijzen in te brengen.

B&W besluit dd. (In te vullen na de vergadering door gemeentesecretaris)
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Inleiding
Op 8 oktober 2019 hebben B&W een aanvraag gekregen om voormalig hotel Rodenbach, Parkweg 37-39 aan te 
wijzen als gemeentelijk beschermd monument. In afwachting van nader onderzoek van het pand hebben B&W op 25 
november 2019 voorbescherming op het pand gelegd. Vervolgens heeft in opdracht van de gemeente het 
onderzoeksbureau Monumenten Advies Bureau (MAB) een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling uitgevoerd 
(bijlage 1). Zij heeft daarbij een advies cultuurhistorische waarden gegeven (bijlage 2). Daarin zijn de waarden van het 
pand getoetst aan de criteria voor aanwijzing zoals geformuleerd in de gemeentelijke Monumentenverordening. De 
conclusie is dat hotel Rodenbach aan meerdere criteria uit de Monumentenverordening voldoet en daarmee in 
aanmerking komt om te worden aangewezen als gemeentelijk beschermd monument. Deze bevindingen zijn door de 
gemeente voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie en deze heeft daarop positief geadviseerd ten 
aanzien van aanwijzing (bijlage 3).
Uit de systematiek van Wet- en regelgeving op het gebied van erfgoed volgt dat een aanwijzing tot monument 
betrekking heeft op het hele vastgoed. Tegelijkertijd blijkt uit de rapportages ten aanzien van Rodenbach dat niet alle 
elementen waardevol zijn. Er zijn elementen die nadrukkelijk niet van belang zijn. Het gaat daarbij vooral om (een deel 
van de) latere toevoegingen Daarom is, mede op advies van de gemeentelijke monumentencommissie, in de 
redengevende omschrijving (bijlage 4) duidelijk beschreven welke onderdelen waardevol zijn en welke onderdelen 
van minder of geen belang zijn.
De monumentencommissie acht het daarbij goed voorstelbaar dat elementen die geen wezenlijke bijdrage leveren 
aan de oorspronkelijke uitstraling of daar afbreuk aan doen, komen te vervallen. Hierin liggen kansen om bij eventuele 
functiewijzigingen en verbouwwerkzaamheden het pand te ontdoen van laagwaardige toevoegingen en zo de 
oorspronkelijke architectuur te herstellen.

Beoogd effect
Het doel van de voorgenomen aanwijzing is om de monumentwaarden van het pand (hotel met aangebouwde woning 
en hek) te kunnen behouden en daar waar er wijzigingen gewenst zijn, deze te toetsen aan de criteria van goede 
monumentenzorg.

Argumenten
1. Het voormalig hotel Rodenbach (hotel met aangebouwde woning en hek) voldoet aan de criteria voor 
monumentwaardigheid zoals opgenomen in de gemeentelijke Monumentenverordening;
2. Door de aanwijzing als gemeentelijk beschermd monument kunnen monumentwaarden worden behouden en 
moeten eventuele wijzigingen voldoen aan de criteria voor goede monumentenzorg.

Risico’s
nvt

Financiële dekking van het voorstel
nvt

Alternatieven
Op dit moment heeft het pand de status ‘karakteristiek’ in het bestemmingsplan. Daarmee is het enigszins beschermd 
tegen gehele of gedeeltelijke sloop. Deze bescherming is echter minder robuust dan de monumentenstatus. 
Bovendien blijkt uit de jurisprudentie dat als een pand voldoet aan de criteria uit Monumentenverordening en er ook 
overigens geen zwaarwegende argumenten zijn tegen aanwijzing, het alternatief van het bestemmingsplan voor de 
rechter geen standhoudt.

Participatie
nvt

Communicatie met direct betrokkenen:
Voorafgaand aan de verdere procedure tot aanwijzing is er twee keer gesproken met leden van het bestuur van de 
Syrisch Orthodoxe kerk Mor Yakub van Sarugh (Tromplaan) en vertegenwoordigers van het Aartsbisdom van de 
Syrisch Orthodoxe kerk (eigenaar). Daarin zijn alle aspecten van de aanwijzing, de consequenties daarvan bij 
planvorming en inspraakmogelijkheden aan de orde geweest.

Interne communicatie 
nvt

PR over besluit: 
nvt
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Persbericht, ja of nee: nee

Vervolg
De aanvragers van de aanwijzing en de eigenaar van het pand ontvangen het voorgenomen besluit met bijbehorende 
stukken. Zij kunnen gedurende 6 weken na verzending zienswijzen indienen tegen het voorgenomen besluit.
Daarna wegen B&W de betrokken belangen en nemen zij een conceptbesluit dat zij ter advisering voorleggen aan de 
betrokken raadscommissie.
Na inwinning van dit advies nemen B&W een definitief besluit over aanwijzing dat op rechtsgeldige wijze zal worden 
bekendgemaakt.
Daartegen is bezwaar en beroep mogelijk door belanghebbenden 

Rechtsgeldige bekendmaking van gemeentelijke regelgeving

Bijlage(n)
Omschrijving College Raad Geheim

Bijlage 1 I Bho Parkweg 37-39 ............. ja nee nee
Bijlage 2 I Advies MAB gemeentelijk monument ............. ja nee e
Bijlage 3 j Advies monumentencommissie ja nee
Bijlage 4 I Redengevende omschrijving Parkweg

I 37-39
ja nee nee

Bijlage 5 i Brief aan eigenaar ja nee nee
Bijlage 6 i Brief aan gemeenteraad .. ...........ja....... ....1 ............ ja.... . . . . . . . nee
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