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Het college

Artikel 40 WRO vragen over cultureel erfgoed

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op woensdag 19 december 2018 heeft de fractie van Groen Links artikel 40 WRO vragen gesteld over 
cultureel erfgoed. In deze brief leest u onze antwoorden.

Vraag 1

Is de groslijst van ca. 550 objecten inmiddels al ingedikt en wanneer kan de raad een voorstel 
verwachten voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst met naoorlogse objecten?

Antwoord 1
De groslijst is niet ingedikt en vooralsnog is er nog geen planning om onderzoek te doen naar 
naoorlogse architectuur ten behoeven van eventuele aanvulling van de gemeentelijke 
monumentenlijst. Wel is het college aan het verkennen welke activiteiten de komende járen mogelijk 
zijn op het gebied van erfgoed en monumenten. Hiervoor is op dit moment onvoldoende ambtelijke 
capaciteit en budget beschikbaar.

Vraag 2

In hoeverre wordt er gebuikt gemaakt van het 'Monumentenlokeť en zijn er resultaten van de beoogde 
meer integrale werkwijze te melden?

Antwoord 2
De afdeling Dienstverlening, team IOV heeft een fysiek loket. Dit is niet specifiek een 
monumentenloket. Algemene vragen worden beantwoord aan dit loket. Voor specifiekere vragen waar 
diepgaandere kennis voor nodig is, heeft IOV een senior Wabo casemanager in dienst met een 
specialisatie in cultureel erfgoed. Het aantal vragen dat gerelateerd aan cultureel erfgoed is, wordt niet 
bijgehouden. De beoogde meer integrale werkwijze is nog volop in ontwikkeling.
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Vraag 3

Wat is de stand van zaken met het uitvoeren van het besluit vaststelling Nota Villawijken (aanduiding 

'karakteristiek' opnemen in bestemmingsplannen)? Welke planning is er?

Antwoord 3
Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 1. Daarnaast is cultuurhistorie een van de onderwerpen die in 
de Omgevingsvisie aan de orde zullen komen. Het beleid uit de Nota Villawijken zal een van de 
bouwstenen zijn voor de Omgevingsvisie. Na vaststelling van de Omgevingsvisie zullen de 
beleidskeuzen uit de visie worden vertaald naar regels in het omgevingsplan. Vooralsnog is het de 
bedoeling dat een aanduiding 'karakteristiek' een plaats krijgt in het omgevingsplan, tenzij tijdens het 
opstellen van de Omgevingsvisie daarin een andere keuze wordt gemaakt. Het omgevingsplan zal in 
2021 ter hand worden genomen.

Vraag 4

Is er wat gewijzigd in de gemeentelijke steun aan de open Monumentendagen? Zo ja, wat? Hoe gaat 
de gemeente de open Monumentendagen 2019 ondersteunen?

Antwoord 4
Hetgeen is gewijzigd in de gemeentelijke steun aan de open Monumentendagen, is dat wij minder 
actief zijn in het meedenken aan de vormgeving en thema's. Dit komt omdat er beperkte middelen 
beschikbaar om ondersteuning te bieden. Er zijn geen gesprekken geweest tussen de gemeente en de 
organisatie. Zodra de organisatie verzoekt om ondersteuning, zullen we bekijken welke ondersteuning 
we kunnen bieden.
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