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Onderwerp : Beschermd dorpsgezicht Het Duin

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de behandeling van hetinitiatiefvoorstel voor het aanwijzen van de wijk Het Duin

te Bennebroek als beschermd dorpsgezicht geven wij hierbij de voor- en nadelen aan. Tevenszullen

wij mogelijke alternatieven schetsen.

Beschermd dorpsgezicht

Het aanwijzen van een gebied als beschermd dorpsgezicht was een instrument van de minister. De

procedure hiertoe was vastgelegd in hoofdstuk IV van de Monumentenwet 1988. Inmiddels is deze

wetvervallen maar kunnen gemeenten nog wel zelf een beschermd dorpsgezicht aanwijzen. Het

aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht verloopt via afdeling 3:4 van de Awb. Dit betekent dat er

eerst een ontwerpbesluit wordt genomen. Vervolgens kan eenieder daarop zienswijzen indienen.

Daarna staat hiertegen bezwaar en beroep open. Hierna dient het beschermd dorpsgezicht

verankerd te wordenin het bestemmingsplan (of Omgevingsplan). Qua tijdsplanning komtdit op het

volgende neer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Wat Maand

Onderzoek verrichten Februari — april 2023

Overleg met experts en verenigingen Mei 2023

Ontwerpbesluit in gemeenteraad September 2023

Ter inzagelegging Oktober — november 2023

Vaststelling in gemeenteraad Februari 2024

Bezwaaren beroep 2 tot 6 maanden

Opstellen bestemmingsplan Februari — april 2024

Vooroverleg bestemmingsplan Mei — juni 2024

Ontwerpbestemmingsplan in gemeenteraad September 2024

Ter inzagelegging Oktober — november 2024

Vaststelling door gemeenteraad Februari 2025

Beroep 2 tot 6 maanden

Voordelen

Er zijn een aantal voordelen aan het aanwijzen van een gebied als beschermd dorpsgezicht. Het

beschermd dorpsgezicht geeft een duidelijk signaal naar woningeigenaren en potentiële kopers dat

de gemeente hecht aan de historische kwaliteit van deze gebieden. Een ander voordeel is dat de

mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en slopen zeer beperkt zijn. Hiermee houdt de

gemeente meer regie over wat wel of niet wordt toegestaan in dit gebied.
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Nadeel

Het nadeel van het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht is dat bewoners met meer

regelgeving te maken krijgen. Het plaatsen van een dakkapel of kleine aanbouw is bijvoorbeeld niet

langer vergunningsvrij. Een ander nadeelis de lange proceduretijd (zie de tabel eerder in deze brief).

Het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht zonder dit te verwerken in een bestemmingsplan

heeft weinig rechtskracht. Tot de tijd van het vaststellen van het bestemmingsplan is het gebied niet

beschermd. Een voorbereidingsbesluit heeft een looptijd van maximaal één jaar (met eventuele

verlenging van een extra jaar).

Provincie

De provincie wijst niet langer aardkundige monumenten aan. Het Duin is nooit aangewezen als

aardkundig monument. De 16 bestaande aardkundige monumenten zijn opgegaan in het bijzonder

provinciale landschap (BPL) of Natuurnetwerk Nederland (NNN). Uit navraag bij de provincie is

gebleken dat de provincie momenteel geen andere instrumenten heeft om de ondergrond van

woonwijken in bestaand stedelijk gebied te beschermen.

Onderzoek

Voorgesteld wordt eerst onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de eventuele waarde van dit

gebied. De provincie heeft bijvoorbeeld nooit overwogen dit gebied aan te wijzen als aardkundig

monument. Wanneer de exacte waarde bekend zijn kunnen deze eventueel worden beschermd op

de wijze zoals hieronder beschreven.

Uitwerking

Paraplubestemmingsplan

Een alternatief is om een paraplubestemmingsplan op te stellen die enkel ziet op het beschermen en

behouden van de strandwal. Dit paraplubestemmingsplan zal het afgraven, ophogen, egaliseren etc.

van gronden verbieden. De proceduretijd hiervooris circa 1 jaar. Door het nemen van een

voorbereidingsbesluit kunnen nieuwe aanvragen die worden ingediend na het vaststellen van het

voorbereidingsbesluit worden aangehouden.

Omgevingsplan

Een mogelijkheid is om te wachten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet

maakt het eenvoudiger en sneller om sectoraal beleid te verwerken in de ruimtelijke regelgeving.

Niets doen

Een ander alternatief is niets doen. Ooit was ter plaatse van de wijk Het Duin een volumineus bos

aanwezig. Er is destijds voor gekozen om dit niet te behouden en hier een woonwijk te realiseren.

Conclusie

Het college adviseert geen beschermd dorpsgezicht aan te wijzen vanwege de lange proceduretijd

en het ontbreken van voldoende rechtskracht. Het college geeft de overweging mee eerst een

onderzoek te starten naar de waarden om vervolgens deze te beschermen bij de actualisatie van het

bestemmingsplan dan wel omgevingsplan.
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