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Geacht bestuur,

Bii ffimn 10 februari 20í5 tleeft u ons vezocht om de schuilkelderwelkeis-gebouuíd op de hcatie \ran de roormarige G]"*ï Èide westret aan tewÍpen als gemeentelijk monument

Gelet op het bepaalde in artikel3 van de Monumentenverordening 200ghebben wij besbten dit nerzoek af te wijzen

Grerwegingen tot aftriping
De gemeente kqnt en gmté bebidsvriihekc toe bii het aanwÍjzen vangemeentelijke monumerilen. De ufuoering van h"íilil;entenbereid vergtde inzet van mens en midderen. omoat beide nie{;begËnso zijn is hetnoodzakelijk om de inzet hiervan te prioritérèn"'-'-"--\r"

Het beleid ter bescherming en behoud van het gebouwd erfgoed is steedsvastgeregd in bereidsnoF'à. op dít moment-is van trepassing de nota'GezicrÍ op gebouwd erfgoed ixnt zooz -2017" (verder Nota).

ES,

van

zo,ner van 2006 de aanwifliïïtr'.jï1fl:t,1tli. de

lvíet de. vaststeiling van de No[e heeft G à;;;i"raad op 22 februa* 2@Tvastgetegd dat er nog ruimte is voor 
""n 

àooitior;Ë;;iàng vanmaximaar 100 0bjecten. Daaóij dient deïocus greheelte riggen opbebouwing uit de W"9^"l9qpyíperioaà (1e40 --rg6stiózö) en opbouwkunst van vóór 194o'buitenoè Éinnenstad. De effectuering van dítbeleid heeft tussen 2oor en 29 
^rrÀiotr lzzden rààËià serieaanwijzingen) àjn beslag gekregen.
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ook recentelijk nog_heeft de gemeenteraad in de toelichting op het
bestemmingsplan Binnenstad 2012 aangegeven dat in de 6ebidsperiode
daarvan (2oB-2a29) geen aanwiizingeÍ) me,er zullen plaatsvinden.

Nu het door u roorgestelde object is gelegen in de binnenstad en dateert
van vóór í940 k I daàrom niet voor aanwiizing in
aanmerkíng. Wij niet opprtuun gevondeí oríorer uw
verzoek advies i emmissie voorWebtand en
Monumenten.

t

herinnerinsaandeingrijpende*noo"'lllixït"ïï"*:t[ïff l[ï*.o,
zich kunnen wij dat standpunt wel vo rrstellen, u Èeeft dat heHér

ns

omvrije sctr uilkelder bescfrerm d a ls gemeentel ij k
monument. De tifrtens het bovergenoemde Glp-ondezoek aaàgehoffen 

-

scfruilkeHer in de tuin rran het pand Rotterdamseureg 13 heeft de stratus
cuftuurhistoriscfr waardevol object met bijbehorerde-besctrermrE in het
svoor geuande bdemmingsplan ldem greHt voor de door de Ézetter
?ange@de trankverspening aan de trestkànt van de Schie.
Er is dus al het nodige erfgoed uit deze periode op enige wiize beschermd.
wij zijn van oordeel dat reeds nu door militair-bo,urkulfube-objecten aan
deze periode in onze geschiedenis wordt herinnerd. Andàrs gezegd heeft
deze kelder niet de vereiste uniciteit die een aanwijzng r,an ,ËÀtià;àig*

Hoqacfitend,
het col@e van burgemeester er vrethouders van Delft,

, burgemeester

R.M. de Prez l'b'

Als belarghebberde kunt 
nvanaf de datum van veze

bezwaarschrift moet u urrr
bezwaar heeft, bij voo*eurOoor het besluit al u

bezwaarschrift motiveren en het van daltum en handtekening voozien- U moet het
bezwaarschrift richten aan buryemeester en rrvethouders, *ï"i r"-àrd-ing van"bezwaarschrlft' , postbus 7S, 26m ME Delft.
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