AGENDAPUNT NO 13.
Voorstel tot vaststelling van de Startnota
Cultureel Erfgoed gemeente Aalten.
AAN DE RAAD
Samenvatting/Advies
Wij stellen u voor de Startnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten vast te stellen.
Aanleiding tot het voorstel
Tot op heden is er geen samenhangend gemeentelijk beleid geformuleerd op het gebied van ons
cultureel erfgoed. Het cultureel erfgoed betreft de archeologie, de historische geografie en de bouw/kunsthistorie. Met name op het gebied van de monumentenzorg ontbreekt het aan gemeentelijk
beleid. Met de beleidsnota Cultureel Erfgoed worden de verschillende onderdelen van het cultureel
erfgoed samengebracht en wordt een basis gelegd onder de gemeentelijke verordeningen op dit
gebied.
Inhoudelijke toelichting
De noodzaak om dit beleid nu te formuleren is gelegen in nieuw landelijk en provinciaal beleid en in
nieuwe wetgeving. Landelijk hebben we te maken met de MoMo (Modernisering Monumentenzorg)
en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en provinciaal is Belvoir 3 vastgesteld.
We moeten onze werkwijze op het gebied van het cultureel erfgoed afstemmen op dit nieuwe beleid
en de nieuwe wetgeving.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Er zijn diverse andere beleidskaders van invloed op het cultureel erfgoed van Aalten.
Het erfgoedbeleid op landelijk, provinciaal en regionaal niveau wordt in de nota aan de orde gesteld.
Ook de aangrenzende gemeentelijke beleidsterreinen, zoals de ruimtelijke ordening, cultuur, toerisme
en recreatie, landschapsontwikkeling, communicatie, welstand, vergunningen en handhaving komen
in de nota nadrukkelijk aan bod.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Intern worden de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, cultuur, toerisme en recreatie,
landschapsontwikkeling, communicatie, welstand, vergunningen en handhaving betrokken bij het
opstellen van de nota. Over de financiële paragraaf vindt afstemming plaats met de afdeling
Financien.
Extern wordt overleg gevoerd met de Monumentencommissie, regionaal archeoloog,
Gebiedscommissie, oudheidkundige verenigingen ADW en Bewaar ’t Olde, Bredevoorts Belang,
Stichting Samenwerken Actief Aaltens Platteland en de musea.
Tijdspad
De Startnota wordt behandeld in de raad van 7 september 2010. De Kadernota Cultureel Erfgoed ligt
op 19 oktober 2010 aan u voor in combinatie met de Erfgoedverordening gemeente Aalten.
Om in de Beleidsnota rekening te kunnen houden met de besluitvorming over de gemeentelijke
bezuinigingen, die plaatsvindt in de begrotingsvergadering op 9 november 2010, volgt de definitieve
vaststelling van de Beleidsnota Cultureel Erfgoed in de raadsvergadering van 25 januari 2011.
Financiële consequenties
Aan de Startnota zijn geen financiële consequenties verbonden anders dan interne uren.
Aalten, 13 juli 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2010;
gelet op het bepaalde in de MoMo (Modernisering Monumentenzorg), de Wabo (Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) en Belvoir 3;

BESLUIT:

de Startnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten vast te stellen.

AALTEN, 7 september 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

