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Onderwerp

Asperge-tan kversþerring Maaseikerweg.

Voorstel

1. Het verzoek om aanwijzing van de tankversperring Maaseikerweg als gemeentelijk
monument te betrekken bij de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst;
2. Stichting Menno van Coehoorn te berichten conform bijgevoegde antwoordbrief.

Inleiding

In oktober 2018 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek van de Maaseikweg ter
plaatse van het spoorviaduct. Stichting Menno van Coehoorn, die behoud van
verdedigingswerken ten doel heeft, is bezorgd om de asperge-tankversperring die daar
ligt. In de brief van 20 oktober 2018 wordt gesteld dat er schade is ontstaan aan dit relict
uit de Peel-Raamstelling (zie bijlage). De versperring maakt onderdeel uit van een rijks
beschermd stelsel van verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat deze
aspergeversperring niet onder de rijks bescherming is opgenomen, verzoekt de stichting
deze aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Tijdens de werkzaamheden was er geen goed zicht op de versperring, waardoor de indruk
kon ontstaan dat deze beschadigd is geraakt. Dit is echter niet het geval. De aanwezigheid
van deze restanten was bekend en daar is rekening mee gehouden. Blijft het punt dat de
aspergeversperring niet formeel beschermd is.

Beoogd effect/doel

Het doel van zowel Stichting Menno van Coehoorn als de gemeente Weert is om
verantwoord met het cultuurhistorisch erfgoed om te gaan en waar nodig bescherming te
bieden.
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Argumenten

1.1 De aspergeversperring is een waardevol onderdeel van de Peel-Raamstelling.
In 2004 zijn 15 onderdelen van de Peel-Raamstelling in Weeft ingeschreven in het register
van rijks beschermde monumenten. Bij deze inventarisatie zijn enkele elementen niet
opgenomen. Hiernaar is in opdracht van de gemeente onderzoek uitgevoerd door Buro4.
Dit heeft geresulteerd in het rapport'Inventarisatie en beschrijving Peel-Raamstelling in

de gemeente Weert' van oktober 2008, zie bijlage. Hieruit volgde een aantal
aanbevelingen.
Op 25 februari 2009 besloot het college van B&W de Rijksdienst te verzoeken de

redengevende omschrijving in het monumentenregister aan te passen en ontbrekende
elementen, zoals de aspergeversperring op te nemen, De reactie van de Rijksdienst van
28 april 2009 geeft aan dat geen nieuwe monumenten worden aangewezen, maar dat in
de toekomst in een verfijningsoperatie ook de linies en stellingen ter hand worden
genomen. Ons verzoek zal daarbij betrokken worden. Dit heeft echter tot op heden niet
geleid tot de opname in het register.

1.2 In 2019 wordt gestart met herijking van de gemeenteliik monumentenliist.
Bij de vaststelling van het Monumentenbeleidsplan in 2Ot4 is herijking van de
gemeentelijke monumentenlijst opgenomen als actiepunt voor 2015. Hiervoor is echter
destijds niet het benodigde budget beschikbaar gesteld. Bij de begrotingsbehandeling dit
jaar is voor 2019 wel budget opgenomen onder de noemer'Typisch Weert"
Doelvan de herijking is het opschonen van de lijst en deze bij de tijd te brengen. Dit
omvat onder meer het aanvullen van de lijst mct klaarblijkelijke manco's. Zolang de

aspergeversperring niet is aangewezen als rijks beschermd monument, komt deze
hiervoor in aanmerking.

1.3 De commissie Cultuurhistorie adviseert de aanwijzing van de versperring mee te
nemen bij de herijking van de gemeenteliike monumentenliist.
Ter voorbereiding van besluitvorming door uw college, is het verzoek van de Stichting
Menno van Coehoorn voorgelegd aan de commissie Cultuurhistorie op I nrrvenrber 2018.
Deze commissie adviseert als volgt.
"De commissie heeft kennis genomen van de zorgen van Stichting Menno van Coehoorn
over mogelijke beschadiging van de aspergeversperring Maaseikerweg en het verzoek tot
aanwijzing als gemeentelijk monument als onderdeel van de Peel-Raamstelling van 20

oktober 2018. De beschadiging zou het gevolg kunnen zijn van actuele
wegwerkzaamheden nabij de rotonde Maaseikerweg - St.-Maartenslaan.
De aanwezigheid van de versperring is bekend en daar is ook rekening mee gehouden bij
de opdrachtverstrekking van de werkzaamheden. Het wegdek ter plaatste van de

versperring is niet gewijzigd. Nu het werk is afgerond is geconstateerd dat geen

beschadigingen zijn aangebracht ten opzichte van de start van het werk.
De commissie onderschrijft de cultuurhistorische waarde van de versperring en adviseert
de aanwijzing te betrekken bij de herijking van dc gcmeentelijke monumentenlijst. Nu

hiervoor budget beschikbaar is gesteld, kan deze komend jaar in uitvoering worden
genomen.
Om voorbijgangers te attenderen op deze bijzondere sporen uit de Tweede Wereldoorlog
adviseert de commissie hierbij een informatiebord te plaatsen. In verband met gewenste

uniformiteit heeft een bordje uit de serie zoals in de binnenstad is aangebracht de

voorkeur,"

2.7 Aanvrager dient op cie hoogte te worcien gebracht van uw besiuit.
Geadviseerd wordt de Stichting Menno van Coehoorn te berichten conform bijgevoegde
antwoordbrief .
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Kanttekcningen cn risico's

Er zijn geen verdere (weg)werkzaamheden gepland, zodat de aspergeversperring op het
moment geen gevaar loopt. Daardoor zijn er geen risico's vanwege de uitgestelde
afweging tot aanwijzing als gemeentelijk monument.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen financiële gevolgen: het informatiebord over de aspergeversperring wordt
aangeboden door de Vereniging van vastgoedeigenaren centrum Weert (VVCW). Zij
hebben dit najaartientallen panden in de binnenstad voorzien van een informatiebord (10
x 15 cm) met foto, tekst en QR-code. Via het scannen van deze code is ¡nformatie van dat
pand op de website www.weertinkaart.nl beschíkbaar.
Railínfratrust (ofwel werkmaatschappij Prorail), de eigenaar van het viaduct, heeft
toestemming verleend om het bord aan te brengen.

Duurzaamheid

Geen relevante aspecten

Uitvoering/evaluatie

Het informatiebord kan worden aangebracht zodra toestemming van de eigenaar is
verkregen.
Het verzoek tot aanwijzen als gemeentelijk monument wordt aan uw college voorgelegd
als onderdeel van de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst.

Com m u n icat¡e/ part¡ci patie

Aanvrager berichten conform bijgevoegd concept.
Bij plaatsing van het informatiebord een persbericht uitsturen en de commissie
Cu ltuu rh istorie informeren.

Overleg gevoerd met

Intern:

Theo Schers (Erfgoedcluster), Dirk Franssen (Openbaar gebied), Edward Salman
(Financiën) en Henk Creemers (Ruimte & economie).

Extern:

Commissie Cultuurhistorie, Railinfratrust, Vereniging van vastgoedeigenaren centrum
Weert.

Bijlagen:

Brief stichting Menno van Coehoorn d.d.20 oktober 2018
B&W-besluit Peel-Raamstelling d.d. 25 februari 2009
Reactie van Rijksdienst op verzoek aanpassen gegevens Peel-Raamstelling d.d. 29
april 2009
Concept antwoordbrief
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