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aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
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wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:   26 februari 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Bert Denekamp, Openbare werken  

Onderwerp:   Overschrijding budget Thomas Ainsworth monument. 

 

1. Aanleiding 

Op 24 juli 2012 is opdracht verleent aan Hanzebouw uit Zwolle voor het uitvoeren van de 

restauratie van het Thomas Ainsworth monument. Tijdens de demontage van het monument 

bleek dat de bouwkundige staat veel slechter was dan dat bij de bouwkundige opname in de 

voorbereidingsfase was geconstateerd. Delen van de constructie van het monument waren bij 

eerder uitgevoerde onderhoudsronden provisorisch hersteld met vulmiddelen, kit en verf. Door 

deze werkwijze was de werkelijk technische staat gecamoufleerd en is bij het opstellen van het 

bestek en de besteksraming de situatie te rooskleurig ingeschat waardoor een overschrijding 

van het budget noodzakelijk is om de restauratie van het monument af te ronden.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Bij het demonteren van het monument bleken voornamelijk de gietijzeren onderdelen van het 

monument in een dergelijk slechte staat dat van renovatie geen sprake meer kan zijn. Deze 

gietijzeren onderdelen zullen volledig nieuw gegoten moeten worden terwijl in het 

oorspronkelijke plan rekening is gehouden met het renoveren van deze onderdelen. Daarnaast 

dienen de overige metalen onderdelen een extra behandeling te ondergaan (Schooperen) om 

negatieve inwerking van beide metalen op elkaar te voorkomen. Deze negatieve inwerking 

heeft namelijk versnelde corrosie van beide metalen tot gevolg.  

 

Bij het constateren van deze tegenvaller is gekeken of alternatieven mogelijk zijn voor de 

gietijzeren onderdelen. Het bureau Delfgou dat voor ons het bestek heeft gemaakt, directie 

voert en toezicht houdt op het werk heeft de verschillende alternatieven, o.a. gietijzer 

vervangen door plaatstaal, voorgelegd aan de subsidieverstrekker (Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten).  
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De subsidieverstrekker heeft aangegeven aan de alternatieven geen goedkeuring te kunnen 

geven en wijst op de status van rijksmonument.  

Dit  alles leidt tot een te kort op het beschikbaar gestelde budget van 36.324,13 euro. 

3. Conclusie 

Gezien het feit dat het Thomas Ainsworth monument een rijksmonument is dat behouden dient 

te worden, is besloten de overschrijding op het budget te accepteren en de renovatie verder uit 

te voeren. De overschrijding komt voorlopig ten laste van de onderhoudsvoorziening 

gemeentelijke gebouwen. Mocht bij de eerste bestuursrapportage blijken dat aanvulling van de 

onderhoudsreserve gebouwen nodig is, zullen wij u dit bij de kadernota voorleggen zodat een 

integrale afweging door uw raad kan worden gemaakt. 


