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Onderwerp

Actualisatie monumenten- en subsidiebeleid.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Op dit moment besteedt de gemeente Valkenswaard slechts in beperkte mate aandacht aan haar
monumenten en het monumentenbeleid, verdeeld over meerdere teams met elk een eigen deel van het
taakveld. Dit is mede nog een voortvloeisel uit de historische situatie dat monumentenzorg voor een
belangrijk deel werd opgepakt door een enthousiaste ambtenaar die dit hoofdzakelijke in eigen tijd inhoud
gaf. Na zijn vertrek is de gemeente in een leemte terechtgekomen die ons mooie erfgoed niet verdient.
Een raadsopdracht gaf aanleiding voor de uitwerking van een beleidsvisie. Uit deze door de Milieudienst
Eindhoven d.d. 18 februari 2012 opgeleverde beleidsvisie blijkt, dat via een groeimodel en actualisatie
van het beleid een grote verbetering mogelijk is.
De gebreken en mogelijke verbeteringen staan verwoord in de hierbij gevoegde beleidsvisie.
Het voorstel is de beleidsvisie “Gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012-2020 voor kennisgeving aan te
nemen en richting te geven aan het monumentenbeleid door vaststelling van een module.
B.

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de “Beleidvisie gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012 – 2020, een groeimodel”
2. Op basis van deze beleidsvisie de hierin uitgewerkte module 1 vast te stellen als ambitieniveau voor
het monumentenbeleid van 2012-2013
C.

Inleiding

De gemeente heeft op grond van de Monumentenwet 1988 een belangrijke taak op het gebied van behoud
van het erfgoed. Op 28 oktober 2010 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen, waarin zij het
college verzoekt het monumentenbeleid en het -subsidiebeleid te actualiseren en dit aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen. Ten behoeve van de ondersteuning voor het opstellen van een
monumentenbeleid is de Beleidsvisie gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012-2020 opgesteld.
In deze visie is het huidige instrumentarium geïnventariseerd, is aangegeven welke noodzakelijke
verbeteringen en uitbreidingen zouden moeten plaatsvinden, en met welke instrumenten het gebouwd
erfgoed kan worden uitgebreid om enerzijds tot betere/effectievere bescherming te komen en anderzijds
het gebouwd erfgoed effectief in te kunnen zetten voor een beter woon-, werk- en recreatieklimaat.
Een van de conclusies van de beleidsvisie is dat het huidige monumentenbeleid op dit moment niet
voldoet aan de wettelijke vereisten om het gebouwd erfgoed in ruime zin via gebiedsgericht beleid te
beschermen.
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D

Wat willen we bereiken?

Binnen een monumentenbeleid zijn diverse ambitieniveaus mogelijk. In de beleidsvisie worden deze
ambities behandeld en aan de hand van een vijftal modulen/kaders beschreven:
Module 1: de basisvoorwaarden voor uitvoering van de wettelijke taak up-to-date maken
Module 2: communicatie in de eigen organisatie, inhaalslag beschermde objecten, ontwikkelen
aanvullend beleidsinstrumentarium
Module 3: draagvlak in de gemeenschap verbreden
Module 4: bestendiging beleid met nadruk op duurzaamheid
Module 5: erfgoed als economische aanjager/citybranding
De modules zijn in volgorde van ambitie geordend. De visie beveelt aan om minimaal te voldoen aan
module 1 (wettelijke vereisten) en naar verloop van tijd (tot 2020) doorgroei te laten plaatsvinden naar de
volgende module(n). Er wordt daarom gesproken over een groeimodel. Deze doorgroei is uiteraard sterk
afhankelijk van de middelen die beschikbaar zijn of moeten worden gesteld. In ieder geval zal voldaan
moeten worden aan de wettelijke vereisten om het gebouwd erfgoed in Valkenswaard in ruime zin via
gebiedsgericht beleid te beschermen (module 1). Vanwege de huidige bezuinigingsmaatregelen en de
toekomstige toenemende financiële druk op lokale overheden lijkt dat op dit moment het hoogst haalbare.
Alle hogere ambities binnen monumentenbeleid hebben financiële consequenties.
In 2013 zal de mogelijkheid en noodzakelijkheid naar een verdere doorgroei (module 2) worden
onderzocht en wordt u nader geadviseerd/geïnformeerd.

E

-

-

F

Wat gaan we er voor doen?

Module 1
De monumentenverordening ombouwen tot een erfgoedverordening, door integratie van archeologie.
In de reglementenverordening de samenstelling (deskundigheid en competenties), taken en
verantwoordelijkheden, werkwijze (vergaderfrequentie en overlegstructuur) en vergoedingen regelen.
Ook de rol van maatschappelijke organisaties, zoals heemkundekringen, omschrijven, en samenwerking
bevorderen.
De waarderingscriteria voor beschermenswaardigheid aanscherpen en uitwerken (conform de
“erfgoedmeetlat”).
Een begin maken met het opnemen van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen,
beeldkwaliteitplannen, verkeersplannen, landschapsbeleidsplannen) als afwegingskader bij
besluitvorming.
Financiën

Ten behoeve van module 1 is een investering nodig van €10.500, in 2012, waarvan €1.550 eenmalige
kosten zijn (2012) en €8.950 structurele kosten. Module 1 kan gedeeltelijk worden gedekt uit de begrote
exploitatie (5.000 structureel). Er is een structurele wijziging van de exploitatie nodig van € 3.950,
hiervoor wordt een begrotingwijzing gevraagd. Dit wordt gedekt uit algemene reserve (fcl 65413000, ecl
34255 (onderhoud monumenten).
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G

Vervolgstappen

Het op basis van het standpunt van de gemeenteraad nader uitwerken van het beleid en vervolgvoorstellen
doen over mogelijke doorgroei naar een vervolgmodule in de komende jaren.
H

Communicatie

In het voortraject is de beleidsvisie besproken met de monumentencommissie.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,
burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

I

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(n)

n.v.t.
J

Ter inzage liggende stukken

1. Beleidvisie "gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012 – 2020, een groeimodel”
2. Overzicht van de kostenraming gesplitst per module en kostensoort.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 17 april 2012, nummer ….;
Gelet op de Monumentenwet en gezien de beleidsvisie “Gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012-2020;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. 21 mei 2012

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de “Beleidvisie gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012 – 2020, een groeimodel”
2. Op basis van deze beleidsvisie de hierin uitgewerkte module 1 vast te stellen als ambitieniveau voor
het monumentenbeleid van 2012-2013
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012.

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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