AGENDAPUNT NO.8
Voorstel tot vaststelling beleidsnota
Cultureel Erfgoed en Erfgoedverordening
gemeente Aalten 2011

AAN DE RAAD

Samenvatting
Wij stellen u voor om de Beleidsnota Cultureel Erfgoed en de Erfgoedverordening gemeente Aalten
2011 vast te stellen. Op het moment van inwerkingtreding van de Erfgoedverordening wordt de
Monumentenverordening gemeente Aalten 2005 ingetrokken.
Inleiding
Op 13 juli 2010 heeft u de Startnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten vastgesteld. Deze nota biedt
het kader voor de Beleidsnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten.
In de Beleidsnota worden de ontwikkelingen binnen het landelijk en provinciaal beleid beschreven en
de wijze waarop de gemeente Aalten hier invulling aan geeft.
Het uitvoeringsplan biedt inzicht in de gemeentelijke activiteiten op het gebied van het cultureel
erfgoed in de periode 2011-2014.
De Erfgoedverordening vervangt de Monumentenverordening en vormt een actueel toetsingskader
voor aanvragen op het gebied van het cultureel erfgoed.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De nota verbindt het beleid op het gebied van de archeologie, de historische geografie (landschap)
en de gebouwde omgeving. De toepasselijke regelgeving wordt uitgebreid beschreven in zowel de
nota als in (de toelichting op) de verordening.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Tot op heden is er geen samenhangend gemeentelijk beleid geformuleerd op het gebied van ons
cultureel erfgoed. Het cultureel erfgoed betreft het bodemarchief (archeologie), de sporen van
menselijk handelen in het landschap (historische geografie) en de gebouwde omgeving (bouw/kunsthistorie). 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. De noodzaak om dit beleid nu te formuleren is gelegen in nieuw landelijk en provinciaal
beleid en in nieuwe wetgeving. Onze werkwijze op het gebied van het cultureel erfgoed vraagt
aanpassing op basis van dit nieuwe beleid en de nieuwe wetgeving.
Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking
getreden en is aanpassing van de Monumentenverordening noodzakelijk. De wettelijke basis voor
bescherming van monumenten dreigt anders in het geding te komen.
De huidige Monumentenverordening is verruimd tot een Erfgoedverordening, oftewel een
verordening voor diverse aspecten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed.
Alternatieve beleidskeuzes
In de nota is aangegeven op welke wijze wordt aangesloten bij de landelijke en provinciale wetgeving
en welke keuzes reeds zijn gemaakt op het gebied van het Cultureel Erfgoed binnen de gemeente
Aalten. Bij de nota is een uitvoeringsplan gevoegd waarin de diverse voorgenomen activiteiten op het
gebied van het cultureel erfgoed in de periode 2011 -2014 overzichtelijk zijn weergegeven.
Financiële consequenties
Het uitvoeringsplan geeft inzicht in de kosten die verbonden zijn aan de diverse activiteiten.
Bijna alle genoemde activiteiten worden gedekt vanuit beschikbare budgetten binnen diverse
beleidsterreinen. Naast het Cultureel Erfgoed betreft dit onder meer Toerisme en Recreatie,
Landschapsontwikkeling en Communicatie.
Voor het opstellen van een Cultuurhistorische Waardering en Maatregelenkaart in het kader van de
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Modernisering Monumentenzorg, wordt te zijner tijd een voorstel aan u voorgelegd.
Participatie en Communicatie
Er is overleg gevoerd met de Monumentencommissie/Commissie Cultureel Erfgoed, regionaal
archeoloog, Gebiedscommissie, oudheidkundige verenigingen ADW en Bewaar ’t Olde, Bredevoorts
Belang, Stichting Samenwerken Actief Aaltens Platteland en de musea.
De Beleidsnota en de Erfgoedverordening hebben vier weken ter inzage gelegen, alsvorens zij aan u
ter vaststelling zijn voorgelegd.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
De Erfgoedverordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking van uw besluit.
Op het moment van de inwerkingtreding van de Erfgoedverordening wordt de huidige
Monumentenverordening gemeente Aalten 2005 ingetrokken.
Bijlagen
- B & W besluit d.d. 22-03-2011
- B & W besluit d.d. 10-05-2011
- Beleidsnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten
- Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011

Aalten, 10 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011;
gelet op het bepaalde in Wabo, Monumentenwet 1988, Wamz, Wro en MoMo;

BESLUIT:

a.
b.

vast te stellen de Beleidsnota Cultureel Erfgoed en de Erfgoedverordening gemeente Aalten
2011;
in te trekken de Monumentenverordening gemeente Aalten 2005 op het moment van
inwerkingtreding van de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011.

AALTEN, 14 juni 2011
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter

