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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Datum Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Weth. Theunis, M. van Vlimmeren, P. van Kempen

Ondenarerp:

Bijlage:

lnleiding
ln de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 20'14 is de motie voorzetramen Tongerlhuys
aangenomen. Met het vaststellen van de 2" berap van 2014 is besloten dat de uitvoering van deze
motie wordt betrokken bij de planvorming van de fysieke maatregelen ten behoeve van de vormgeving
van het "cultuurcluster". Aan deze motie wordt uitvoering gegeven bij de renovatie van het
Tongerlohuys.

Doel
Met deze raadsmededeling informeren wij u over de uitvoering van de motie

lnformatie
Binnen het project "Clultuurcluster" is overleg gevoerd met de commissie ruimtelijke kwaliteit en de
rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onder meer is het toepassen van de maatregel "voorzetramen"
ter plaatse met hen besproken. Uitkomst van het overleg is het plaatsen van voor- of achterzetramen in
het Tongerlohuys door hen negatief geadviseerd wordt omdat dit het uiterlijk en karakter van het
rijksmonument te veel aantast. Het kan simpelweg goed niet uitgewerkt worden qua detaillering, mede
door de aanwezigheid van luiken. Een alternatief is het toepassen van "Van Ruysdael glas" (isolerend
enkel glas) maar dit wordt niet geadviseerd vanwege de hoge kosten die dit met zich meebrengt, het
verdient zich niet terug en heeft een te verwaarlozen bijdrage aan de isolatiewaarde en comfort van het
Tongerlohuys. Binnen het project wordt wel een nieuwe cv-installatie gerealiseerd, wat wel een
verwachte energiebesp aring zal opleveren.

Vervolg (procedure)
Gezien het advies van zowel de commissie ruimtelijke kwaliteit en de rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, alsmede het uitblijven van een positieve bijdrage aan duurzaamheid, zien wij af van het
uitvoeren van de motie.

Afsluiting en ondertekeni ng
Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen te hebben gehandeld en hopen u hiermee voldoende te
hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor duurzaamheid

dr. A.A.B. Theunis


