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Cultureel Erfgoed: ook monumenten en participatie 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 februari 2014, 
 
constaterende dat: 

• de kadernotitie Cultureel Erfgoed vandaag ter besluitvorming voorligt, 
• na behandeling in de werksessie van 4 februari 2014 veel verbeteringen tot stand zijn gekomen, 
• de inspraakreactie van de Vechtplassencommissie en stichting Het Vechtsnoer (uitgesproken op 

25 februari 2014) aanleiding geeft tot verdere verbetering, met name op de onderwerpen 
monumentenzorg en burgerparticipatie, 

• uit landelijk vergelijkend onderzoek (bron Bond Heemschut, december 2013) blijkt dat het 
gemeentelijk monumentenbeleid tekort schiet, 

• daardoor het behoud van onze monumenten in het geding is, 
• het College op 15 oktober 2013 tot een nieuwe culturele infrastructuur heeft besloten, waarbij 

resp. het Cultuurplatform Vechtstreek de levende kunsten vertegenwoordigt, het Vechtsnoer het 
roerend erfgoed, waaronder musea, archief en historische kringen en de Vechtplassencommissie 
het cultuurlandschap en de bebouwde monumentale omgeving, 

• dat de positie van de Werkgroep Monumenten van het Cultuurplatform Vechtstreek in de context 
van de nieuwe culturele infrastructuur nog niet is geregeld, 

• de Vechtplassencommissie zich al sinds 1936 richt op het onroerend erfgoed, waaronder de 
monumenten, en een autoriteit is op dit gebied, 

• op andere beleidsterreinen ook organisaties bestaan die gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen (naar voorbeeld van de Seniorenraad, Sportraad en Stichting Duurzame Vecht), 

• en last but not least: het strategisch toekomstdocument Focus op Morgen kent en erkent de hoge 
waarde van ons erfgoed, 

voegt aan het raadsbesluit toe na punt 2: 
3. De inbreng van burgers met relevante lokale/regionale gebiedskennis benutten, 
4. Maatregelen nemen om het functioneren van de monumentencommissie te verbeteren, 
5. Met de Vechtplassencommissie concrete afspraken maken over de werkwijze/samenwerking met 

College en Raad (denk aan gevraagd en ongevraagd advies en de rapportering daarover aan de 
Raad). 
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