
Overzicht van het proces ambtelijke advisering monumentale status 
Nij Ylostins 
N.a.v. vooraankondiging voor een interpellatie over het proces  
 
Ambtelijk betrokken bij de advisering 
Adviseur erfgoed, jurist, programmamanager wonen, adviseur wonen en zorg, adviseur 
volkshuisvesting 
 
Totstandkoming van het advies 
In het collegevoorstel is het ambtelijk advies (collegevoorstel) integraal verwerkt. Dit is een advies 
waar vanuit verschillende vakdisciplines aan is gewerkt. Hierover hebben gesprekken 
plaatsgevonden tussen ambtenaren onderling. 
 
Verloop van het proces 
 

 Begin januari 2020: intern ambtelijk besproken welke belangenafweging plaats moet vinden 
en wie hierin een rol speelt 

 

 21 januari 2020: ambtelijk overleg met Elkien waarin door ambtenaren een toelichting is 
gegeven over het te doorlopen proces en welke informatie nodig is voor de 
belangenafweging. Er is gesproken over de mogelijke gevolgen van (g)een monumentale 
status voor Elkien en de locatie NY.  
 

 30 januari 2020; ambtelijk overleg met Elkien en Patyna. Vooruitlopend daarop is een aantal 
vragen aan Elkien gestuurd, zodat men zich daarop kon voorbereiden. Zie mail dd 29 januari 
2020 aan Elkien en Patyna (bijlage 1). 
Tijdens dit gesprek zijn deze vragen aan de orde geweest en is een aantal verdiepende 
vragen gesteld. Tevens is toen het renovatierapport van Wijbenga architecten ingezien door 
ambtenaren van de gemeente. 

 

 N.a.v. het gesprek op 30 januari 2020 heeft de programmamanager van Patyna een 
aanvullend document gestuurd waarmee hij een aantal vragen die zijn gesteld beantwoordt. 
Zie mail dd 2 februari 2020 (eerste mail uit mailboom bijlage 3), betreffende document is 
bijlage 2. 
 

 Daarop is er via de mail een aantal vragen gesteld door de gemeente, waar door de 
programmamanager van Patyna op geantwoord is in de mail op 4 februari 2020 (bijlage 3). 

 

 Elkien heeft (mede) n.a.v. van de vragen die zijn gesteld hun ‘bijlage op de zienswijze’ 
opgesteld en toegestuurd op 4 februari 2020 (bijlage bij collegevoorstel). 

 

 Op 7 februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen ambtenaren van de gemeente 
en één van de aanvragers van de monumentale status. Tijdens dit gesprek is een toelichting 
gegeven op het proces en is de aanvraag besproken.  
 

Alle aangeleverde documenten en de verkregen informatie uit de gevoerde gesprekken zijn grondig 
bestudeert en in het kader van een zorgvuldige belangenafweging gewogen. Dit proces heeft 
uiteindelijk geresulteerd in het betreffende voorstel richting het college.  
 
 
Bijlagen: 

1. Mail dd 29 januari 2020 aan Elkien en Patyna 
2. Memo Patyna ‘toelichting vragen van gemeente’ 
3. Mailwisseling informatie Patyna 


