Commissie

Raadsvoorstel
Onderwerp
Vaststellen erfgoedverordening Stichtse Vecht 2022
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Portefeuillehouder
A.L. Wisseborn
Organisatie onderdeel
Ontwikkeling, leefomgeving en economie
E-mail opsteller
valesca.van.den.bergh@stichtsevecht.nl
Telefoonnummer opsteller
0346254411

28 juni 2022
Registratie nummer
Z/22/257155-VB/22/98049

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De erfgoedverordening Stichtse Vecht 2022 vast te stellen.
2. De erfgoedverordening Stichtse Vecht 2011 in te trekken.

Samenvatting
De erfgoedverordening Stichtse Vecht 2022 vervangt de erfgoedverordening 2011, waarmee deze
weer actueel is en aansluit bij de landelijke wet- en regelgeving. De nieuwe verordening is gebaseerd
op de modelverordening van de VNG.. Via de erfgoedverordening regelen we wat we als gemeente
nodig vinden voor de bescherming en instandhouding van het gemeentelijke cultureel erfgoed, zoals
de vergunningsplicht voor gemeentelijke monumenten en de aanwijzingsmogelijkheid en de vangnetregeling voor archeologie.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Actualiseren van de bescherming van cultureel erfgoed in de gemeente Stichtse Vecht.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Stichtse Vecht is rijk aan erfgoed. Bescherming van dit erfgoed vindt op verschillende manieren
plaats, bijvoorbeeld door de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
bestemmingsplannen en de gemeentelijke erfgoedverordening. Via de erfgoedverordening regelen
we wat we als gemeente nodig vinden voor de bescherming en instandhouding van het
gemeentelijke cultureel erfgoed, zoals de vergunningsplicht voor gemeentelijke monumenten en de
aanwijzingsmogelijkheid en de vangnet-regeling voor archeologie.
Wijzigingen in de erfgoedverordening
Met de nieuwe erfgoedverordening 2022 is de erfgoedverordening uit 2011 geactualiseerd, waarmee
deze weer aansluit bij de landelijke wet- en regelgeving. Wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn onder
meer aanpassing op de Erfgoedwet 2016. Dit betreft de vrijstelling van de vergunningsplicht voor
gewoon onderhoud en de niet-monumentale interieuronderdelen van gemeentelijke monumenten.
Ook zijn definities en verwijzingen naar wet- en regelgeving waar nodig geactualiseerd (conform
modelverordening VNG), zodanig dat de verordening is voorbereid op de Omgevingswet.
Toegevoegd is de mogelijkheid om karakteristieke panden en beschermde cultuurgoederen of
verzamelingen aan te wijzen. Verder is de instandhoudingsplicht gewijzigd. Zo kan nalatig onderhoud
aan gemeentelijke monumenten worden afgedwongen. En nieuw aan te wijzen gemeentelijke
monumenten en karakteristieke panden kennen een archeologische bescherming.
Omgevingswet
Naar verwachting zal de Omgevingswet per 1 januari 2023 worden ingevoerd. Het is nodig om de
erfgoedverordening voordat de Omgevingswet in werking treedt te herzien, omdat de op dat moment
geldende erfgoedverordening mee gaat naar het tijdelijke Omgevingsplan (de bruidsschat) en geldt
tot het definitieve omgevingsplan van kracht is. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om het definitieve
omgevingsplan op te stellen.
Inwerkingtreding erfgoedverordening
De erfgoedverordening Stichtse Vecht 2022 treedt in werking met ingang van de achtste dag na de
bekendmaking van het besluit.

Argumenten
-

-

De nieuwe erfgoedverordening 2022 vervangt de erfgoedverordening 2011, waarmee deze
weer actueel is en aansluit bij de landelijke wet- en regelgeving. De nieuwe verordening is
gebaseerd op de modelverordening van de VNG.
We sluiten aan bij het Collegewerkprogramma 2018 - 2022. Hierin is opgenomen dat we
goed voor ons cultureel erfgoed zorgen. Een actuele erfgoedverordening is belangrijk voor
de instandhouding van het cultureel erfgoed in de gemeente.
Op basis van de nieuwe erfgoedverordening kunnen we karakteristieke panden aanwijzen
wat met de voorgaande verordening niet mogelijk was. Dit willen we gebruiken voor
de actualisatie van de erfgoedlijst waar we mee bezig zijn.
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We zijn gebonden aan termijnen voor de vaststelling van de erfgoedverordening, omdat deze van
kracht moet zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zodat deze nog mee kan in het
tijdelijke omgevingsplan (de bruidsschat).
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Kanttekeningen
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Communicatie

Na vaststelling wordt de erfgoedverordening zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en gepubliceerd.

Financiën, risico’s en indicatoren

Er zijn geen financiële gevolgen. Ook zijn er geen juridische risico’s.

28 juni 2022
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

