
 

 

Ons nummer: C20.000081
C20.000081        Casenr: 20.00081   Gemeente Súdwest-Fryslân Vergadering van het college van burgemeester en wethouders   Bespreekpunt vergadering college O.0000002 E meerdere besluiten, namelijk: één 14 februari 2020 Ter circulatie nee Behandeld door Arnold Blikman Behandelend team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Teammanager Anne Kloosterman Directeur Griet Heeg Onderwerp Nij Ylostins, IJlst Conceptbesluit Het college besluit: a. kennis te nemen van het advies van monumentencommissie Hûs & Hiem inzake wooncomplex Nij Ylostins te IJlst; b. het advies van de monumentencommissie Hûs & Hiem niet over te nemen; c. na zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen, wooncomplex Nij Ylostins niet aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument;  d. op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van dit voorstel en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt.  De motivering hiervoor is gelegen in artikel 10 lid 2 onder f van de Wet openbaarheid van bestuur; e. de geheimhouding op te leggen tot de belanghebbenden op 24 februari 2020 van het besluit in kennis zijn gesteld; f. de raad te informeren door middel van bijgevoegde actieve info.  Inhoud Op 10 december 2019 heeft het college de eigenaar in kennis gesteld van het voornemen om het wooncomplex Nij Ylostins in IJlst aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Aanleiding hiervoor was het advies van monumentencommissie Hûs & Hiem. Om een definitief besluit te kunnen nemen, dienen alle betrokken belangen te worden afgewogen, waaronder een zienswijze van de eigenaar. Deze belangenafweging vindt in dit advies plaats.  Overleg met:  Na besluit college  Team Bestuurs- en managementondersteuning Openbaar openbaar Team  Externe communicatie ja Team  Raadscommissie geen Team  Raad  Team  Actieve info ja Team    Portefeuillehouder drs. F.J.R. Faber    
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 Inleiding: Op 28 juni 2019 is het verzoek binnengekomen om wooncomplex Nij Ylostins in IJlst aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek is ingediend door (de kinderen van) een tweetal bewoners en door Erfgoedvereniging Heemschut. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag heeft het college een deskundige gevraagd om de monumentale waarden in kaart te brengen. Vervolgens is formeel advies gevraagd aan de monumentencommissie Hûs & Hiem. Hûs & Hiem heeft het college geadviseerd om het wooncomplex aan te wijzen tot gemeentelijk monument, vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis van het wooncomplex.  Het advies van Hûs & Hiem is voor het college reden geweest om, hangende de aanwijsprocedure, eigenaar Elkien in kennis te stellen van het voornemen om het wooncomplex Nij Ylostins aan te wijzen 
tot gemeentelijk monument. Deze zogenoemde ‘voorbescherming’ van het wooncomplex zorgt ervoor dat tijdens de aanwijzingsprocedure (mogelijke) toekomstige gemeentelijke monumenten niet kunnen worden afgebroken of gewijzigd.    In de aanwijzingsprocedure tot een gemeentelijk monument dienen alle betrokken belangen zorgvuldig te worden afgewogen. Eigenaar Elkien heeft op voorhand een zienswijze ingediend tegen een mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument van Nij Ylostins. Ook heeft de eigenaar naar aanleiding van de kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing een aanvullende zienswijze ingediend en daarin zijn bezwaar tegen een aanwijzing uiteengezet. Om de aanwijzingsprocedure wettelijk op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden, moet een deugdelijke belangenafweging worden gemaakt. Het algemene belang van aanwijzing van het wooncomplex als gemeentelijk monument moet afgezet worden tegen de belangen van het niet aanwijzen tot monument.   Het doorlopen van de aanwijsprocedure moet uiteindelijke resulteren in een besluit van het college om het wooncomplex al dan niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.  Na weging van alle betrokken belangen, wordt ambtelijk aan het college voorgesteld om het wooncomplex niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. Een aanwijzing van het wooncomplex als beschermd gemeentelijk monument beperkt de herontwikkeling van het complex voor de doelgroep sociale huur dusdanig, dat het niet aannemelijk is om een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte, invulling van het wooncomplex te realiseren.   Al met al vinden wij het belang van het behoud van het pand als gemeentelijk monument – en de daarmee gepaarde onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van het wooncomplex - niet opwegen tegen de belangen die gemoeid zijn met de mogelijkheden tot herontwikkeling van het wooncomplex, gericht op een toekomstbestendig, kwalitatief en duurzaam zorgaanbod in IJlst.   Hieronder worden de argumenten hiervoor uiteengezet.  Doel: Het besluit nemen om wooncomplex Nij Ylostins niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.  Argumenten: Eigenaar Elkien heeft verschillende documenten aangeleverd en daarin gemotiveerd waarom een monumentenstatus negatieve gevolgen heeft voor de toekomstige herontwikkeling van het wooncomplex Nij Ylostins. Tevens zijn er ambtelijk gesprekken gevoerd met medewerkers van Elkien.  Het huidige Nij Ylostins beschikt over 55 seniorenwoningen en 4 ruimten. Vanaf 2013 ziet Elkien de verhuurbaarheid van de woningen op Nij Ylostins teruglopen. Potentiële huurders zijn afgehaakt vanwege de uitstraling van het gebouw. De leegstand is opgelopen tot gemiddeld 20% in de afgelopen jaren. De eigenaar beraadt zich al langer op de toekomst van het gebouw.  Mogelijkheden renovatie Elkien heeft in 2016 de mogelijkheden voor renovatie onderzocht. Wijbenga Architecten heeft hiervoor een rapport voor hen opgesteld. Hoewel het pand mogelijkheden biedt voor renovatie, zoals ook door de aanvragers aangegeven, stelt de eigenaar zich op het standpunt dat het gebouw na renovatie niet kan voldoen aan de eisen en wensen van (toekomstige) senioren met een zorgvraag én dat de 



 

 

betaalbaarheid op langere termijn niet te garanderen is. Renovatie levert geen optimaal concept op. Zij geeft onder andere aan dat: 1. de woningen nog steeds erg klein blijven, niet geschikt voor (intensieve) zorg; 2. het onderhoud en het verwarmen van de algemene ruimten veel geld kost. Deze kosten moeten dan (nog steeds) als servicekosten in rekening worden gebracht bij bewoners (momenteel 76 euro per maand);  3. het in stand houden van de gangen praktische bezwaren oplevert voor scootmobiels en fietsen; 4. niet alle kamers van daglicht kunnen worden voorzien (ivm deels hoogbouw). In het algemeen stelt Elkien dat de woningen dan niet voldoen aan de behoefte van de moderne senior. Het blijven typische seniorenwoningen met risico op toekomstige leegstand.  Ook is door Elkien onderzocht of de woningen samen te voegen zijn. De plattegronden worden aantrekkelijker, maar de woningen worden dan te duur voor de doelgroep (sociale huur). De technische aanpassingen brengen (te) hoge kosten met zich mee, de betaalbaarheid komt dan in het geding, ook omdat de kosten voor de algemene ruimten dan over minder huurders moet worden verdisconteerd. Zie ook de bijlage van de zienswijze van Elkien bij dit advies.   Elkien heeft, wat ons betreft, voldoende aannemelijk gemaakt dat bij renovatie de betaalbaarheid in het geding komt én renovatie niet leidt tot een toekomstbestendig, duurzaam en aantrekkelijk woonconcept voor ouderen.  Nieuwbouwplannen Elkien/Patyna De huidige plannen van Elkien bestaan uit sloop van het bestaande wooncomplex, met daarvoor in de plaats nieuwbouw. Als het wooncomplex niet aangewezen wordt als gemeentelijk monument, biedt dit Elkien de mogelijkheid dit plan te realiseren. Uiteraard moet daarvoor te zijner tijd wel een vergunningenprocedure worden doorlopen.   Voor de locatie Nij Ylostins hebben Elkien en Patyna een integraal concept uitgewerkt waarbij de mogelijkheid wordt gezien om binnen een hofjesstructuur 30 reguliere zorggeschikte en energiezuinige woningen te realiseren. Hier kunnen vitale senioren naartoe verhuizen en ook blijven wonen als de zorgvraag toeneemt. Als het in de thuissituatie echt niet meer gaat, is er de mogelijkheid om te verhuizen (op het perceel) naar de woningen met zware intramurale zorg. Patyna heeft aangegeven ca. 30 woningen voor intensieve zorg te willen realiseren op de locatie Nij Ylostins (intramuraal). Hier kan zorg worden geboden aan dementerenden en mensen met somatische/psychische aandoeningen. Het nieuwe plan bevat daarmee 30 extramurale en ca. 30 intramurale woningen.  In de situatie van nieuwbouw door Elkien in combinatie met Patyna ontstaat de mogelijkheid om 24 uurs zorg te ontvangen op de locatie Nij Ylostins1 en in de nabijheid van deze locatie, omdat er dan intramurale capaciteit aanwezig is (en dus ook ‘beschikbare’ 24-uurszorg). Er is dan ook iemand in de 
nacht aanwezig (zogenaamde “nachtpost”). Dit betekent dat inwoners met een (grotere) zorgvraag langer in IJlst kunnen blijven wonen. Momenteel wordt er geen intramurale zorg in IJlst aangebonden. De inwoners van IJlst die in de toekomst aangewezen zijn op zwaardere zorg, kunnen dan in de eigen stad (of zelfs in de eigen woning) blijven wonen.   Situatie bij aanwijzing als gemeentelijk monument Elkien geeft aan dat als het wooncomplex aangewezen wordt als monumentaal pand, zij op zoek gaan naar een andere partij om invulling te geven aan het wooncomplex. Men zal het pand dan op de markt brengen voor verkoop. Dit is zowel ambtelijk als ook in de aangeleverde stukken meermaals bevestigd door Elkien.   Bij overgang naar een private partij, mogen huidige bewoners blijven wonen tegen dezelfde huurtarieven. Voor nieuwe bewoners geldt dat er geen huurprijsbescherming is (als het niet in eigendom is van een corporatie). Het is in dit geval zeer onzeker of een eventuele nieuwe eigenaar het wooncomplex – met behoud van de monumentale waarden – kan en zal renoveren en een woonconcept                                                  1 Er wordt op dit moment geen 24-uurs zorg geleverd. Er is nu “bereikbare” zorg in avond en nacht =  ongeplande zorg ( na alarmering) in te zetten met een maximale aanrijdtijd van een half uur.  



 

 

realiseert dat geschikt en betaalbaar is voor senioren met een zorgvraag. Het college heeft hierbij geen sturingsmogelijkheden om er voor te zorgen dat er betaalbare huurappartementen in de gebouwen blijven. Het college kan dit bv niet afdwingen in het bestemmingsplan.   Elkien heeft de behoefte voor geclusterd wonen (75+) op basis van de vraagontwikkeling cijfermatig 
onderbouwd (zie bijlage “bijlage bij de zienswijze….” van Elkien, pagina 3). Wij gaan er vanuit dat het college en de stad IJlst deze locatie ook wil behouden voor de doelgroep sociale huur.   Mogelijkheden zwaardere zorg bij aanwijzing gemeentelijk monument Het is zeer onzeker of Patyna een plan voor intramurale zorg op het terrein van Nij Ylostins kan realiseren als hier door een andere ontwikkelende partij mogelijkheid toe wordt geboden. De opzet van de huidige woningen is, volgens Patyna, niet geschikt voor mensen met dementie. Nieuwbouw zou niet passen op de kavel als de huidige gebouwen moeten blijven staan. Ook geeft Patyna aan dat eventuele participatie daarnaast sterk afhangt van het concept wat dan geboden wordt. Als Patyna geen intramurale instelling kan realiseren op het terrein van Nij Ylostins, is het leveren van beschikbare 24 uurs zorg ook niet mogelijk.  Samenvattend Hoewel het voor (een deel van) de huidige bewoners van Nij Ylostins wellicht prettiger zal zijn om de woonvorm voor nu zo te laten als deze is, vinden wij dit voor de langere termijn niet houdbaar voor de stad IJlst en toekomstige bewoners. Zoals aangegeven heeft Elkien voldoende aannemelijk kunnen maken dat renovatie niet leidt tot een toekomstbestendig, duurzaam en aantrekkelijk woonconcept voor ouderen. Bij nieuwbouw wordt de sociale woningvoorraad kwalitatief verbeterd. Die wordt toekomstbestendig gemaakt zodat de exploitatie ervan langdurig kan plaatsvinden. Het aanbod blijft beschikbaar in IJlst en aangevuld met intramurale zorg, waardoor men daarvoor niet hoeft uit te wijken naar andere plaatsen.   Bij een mogelijke afstoting van het wooncomplex door Elkien, is het maar zeer de vraag of een andere partij het pand zal kopen én of ontwikkeling door een andere partij gaat leiden tot een toekomstbestendig woonplan voor de doelgroep waar Nij Ylostins nu voor bedoeld is (namelijk betaalbare woningen voor ouderen). Wij voorzien daarbij een groot risico op een doorzetting van de teruglopende belangstelling, die nu al aantoonbaar is.   Daarnaast levert een mogelijke verkoop van het complex  meer onzekerheid op een leidt hoogstwaarschijnlijk niet tot een verbetering van het aanbod van de zorgstructuur voor ouderen in IJlst. Immers er wordt momenteel geen intramurale zorg in IJlst aangeboden, in het nieuwe woonplan wel. Dit zou met zich meebrengen dat de mogelijkheden voor zwaardere zorg voor oudere inwoners van IJlst aanzienlijk gaat toenemen.  De huidige plannen geven de bewoners van Nij Ylostins en inwoners van IJlst meer zekerheid van het aanbod van de zorgstructuur voor ouderen in IJlst, dan de onzekerheid bij (hoogstwaarschijnlijke) verkoop van het wooncomplex na aanwijzing van de monumentale status.  Alternatieven: Het college kan besluiten om het wooncomplex Nij Ylostins wel aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op basis van de rapporten / waardestellingen die namens de gemeente en Bond Heemschut zijn uitgevoerd (zie de bijlagen) én op basis van het advies van monumentencommissie Hûs & Hiem (zie de bijlage), kan het college de conclusie trekken dat het belang van monumentenbehoud zwaarder moet wegen dan de belangen die zich verzetten tegen een aanwijzing. De overlegde rapporten en de daarin vervatte adviezen zien echter alleen op de monumentale waarden die het wooncomplex bezit.   Hoewel het pand bij zijn eerste aanblik niet direct doet denken aan een monumentaal pand, blijken er bij nader inzien toch wel bijzondere elementen aanwezig te zijn. Zo blijkt het pand tijdens de 
ontwerpfase (begin jaren ’70) vanuit het Rijk  te zijn aangemerkt als ‘experimentele woningbouw’, waarmee het een reactie was op de standaard massabouw voor woningen in de jaren daarvoor. Dat predicaat blijkt bijzonder, want landelijk hebben slechts 64 woningbouwprojecten uit die periode deze status gekregen.   In de waardestelling namens de gemeente wordt hierover gezegd: dat het een voor de gemeente uniek 



 

 

gebouw betreft dat voort is gekomen uit een sociaal-maatschappelijk gedachtengoed t.b.v. zelfstandig wonende ouderen: enerzijds nog midden in de maatschappij, anderzijds binnen de geborgenheid van een woongemeenschap. De opzet van het complex is tot in detail door de ontwerpers, initiatiefnemers en gebruikers doordacht. Hierdoor is niet alleen een ingenieuze plattegrond ontstaan van de woning, maar is er een bijzondere binnenwereld van straten en collectieve ruimten gecreëerd waarin ont-moeting plaats kan vinden. Ook de continue relatie met het buitengroen, zowel in zichtlijnen als letterlijk vanuit de woningen is goed geslaagd.   Op basis van de waardestellingen die zijn opgesteld, heeft Hûs & Hiem vervolgens het formele advies aan het college uitgebracht om Nij Ylostins aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Daarbij hebben zij wel de kanttekening geplaatst dat het niet zozeer de materiële elementen zijn die de monumentale status rechtvaardigen, maar vooral ook de immateriële waarden. Hierover schrijven zij: De commissie is er van overtuigd dat het wooncomplex een gaaf voorbeeld is van een nieuwe woonvorm voor ouderen waarin het veranderd denken over ouderenhuisvesting aan de opzet en aan de typologie van het gebouw is af te lezen. Niet zozeer de materiële verschijningsvorm van het wooncomplex is volgens de commissie van betekenis, als wel de immateriële waarde, de denkbeelden waarop het ontwerp en de structuur zijn gebaseerd.  De commissie stelt vast dat met de aanwijzing van dit wooncomplex tot gemeentelijk monument directe sloop van het monument wordt tegengegaan, en wordt voorkomen dat een cultuurhistorisch gaaf voorbeeld van een tijdsbeeld verdwijnt. Aan de andere kant acht de commissie dat het wooncomplex, gezien ook de immateriële waarde zich goed leent voor transformaties die nodig zijn om het wooncomplex toekomstbestendig te maken en als monument in gebruik te houden.  Hoewel wij waarde hechten aan het advies van de monumentencommissie Hûs & Hiem en de beide opgestelde rapporten met waardestelling van Nij Ylostins en wij zien dat het een gaaf voorbeeld van 
een woonvorm voor ouderen uit de Post ’65 architectuur is, wegen deze waarden niet op tegen de belangen bij het niet aanwijzen van het wooncomplex als gemeentelijk monument.  
Risico’s: Bij zowel een besluit tot aanwijzing van het wooncomplex als gemeentelijk monument als ook bij een besluit tot niet aanwijzing als monument, kan bezwaar worden aangetekend door belanghebbenden. In geval van een besluit tot niet aanwijzing is de kans aanwezig dat de aanvragers bezwaar zullen aantekenen. En in het geval van een besluit tot aanwijzing is de kans aanwezig dat de eigenaar in bezwaar zal gaan.  
Kortom, in beide scenario’s is er kans op een gerechtelijke procedure.  Wettelijke basis: Erfgoedverordening, Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet.  Financiële aspecten/gevolgen: n.v.t.  Communicatie: Wie: aanvragers en eigenaar Wat: tweeledig Welke: per brief (concept volgt later)  Bijlage(n):  - aanwijsverzoek - waardestelling gemeente - waardestelling Heemschut - advies monumentencommissie Hûs & Hiem - zienswijze Elkien - bijlage bij zienswijze Elkien - brief aan college namens Elkien en Patyna  



 

 

Ter inzage: nee  Vervolgproces: Zijn er aanvullende besluiten nodig van het college? Nee Er is geen raadsbesluit nodig.  ArnBli1 ROEZ  j ArnBli1 


