
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 
 

 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De Kadernotitie cultureel erfgoed vaststellen; 
2. De uitwerking van de visie overdragen aan het college van B&W met de opdracht om binnen de 

vastgestelde kaders nieuw gemeentelijk erfgoedbeleid te ontwikkelen in de vorm van een 
beleidsnota cultureel erfgoed en het op te stellen beleid ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  

 
 
Samenvatting 
 
 
De kadernotitie bevat een visie op hoofdlijnen met betrekking tot de richtingen en accenten die 
gekozen worden in het gemeentelijk erfgoedbeleid. Grondgedachte van de visie is, dat cultureel 
erfgoed een belangrijke bouwsteen vormt van de identiteit van de gemeente Stichtse Vecht. Het doel 
is om de bestaande identiteit te behouden en om voorwaarden te creëren om die identiteit in de 
toekomst op een duurzame manier te versterken en te benutten. Hiermee sluit de kadernotitie 
cultureel erfgoed aan op de toekomstvisie 'Focus op Morgen', die inzet op behoud en ontwikkeling. 
 
In de kadernotitie worden de kaders vastgelegd, waarbinnen het erfgoedbeleid van de gemeente 
Stichtse Vecht de komende jaren ontwikkeld zal worden. De uitwerking naar integraal erfgoedbeleid 
en een bijbehorend uitvoeringsprogramma zullen gestalte krijgen in een beleidsnota cultureel 
erfgoed. 
 
 
 
Bijlagen 
- Kadernotitie cultureel erfgoed 
 

 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Kadernotitie cultureel erfgoed 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 februari 2014 
 
Werksessie 
4 februari 2014 

 

Portefeuillehouder 
Mw. drs. G. Helling-Zeisseink 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
valesca.van.den.bergh@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/12/15108-VB/13/03587 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De grondslag voor de kadernotitie cultureel erfgoed is te vinden in het visiedocument ‘Focus op 
Morgen’. De kadernotitie vormt een doorvertaling van de drie peilers van ‘Focus op Morgen’: mensen, 
gebied en economische vitaliteit. De kadernotitie bevat een deelvisie en verwoordt de missies van de 
gemeente Stichtse Vecht op het beleidsterrein cultureel erfgoed. 
 
Grondgedachte van de visie die in de kadernotitie wordt gegeven is, dat cultureel erfgoed een 
belangrijke bouwsteen vormt van de identiteit van de gemeente Stichtse Vecht. De ambitie is om de 
bestaande identiteit te behouden en om voorwaarden te creëren om die identiteit in de toekomst op 
een duurzame manier te versterken en te benutten. Met de kadernotitie cultureel erfgoed wordt de 
basis gelegd voor een eigentijds en gebiedsgericht erfgoedbeleid, dat als oogmerk heeft om 
duurzaamheid en onderhoud te stimuleren, en gebruik en exploitatie van erfgoed te faciliteren. 
 
Argumenten 
Erfgoedbeleid is nodig om inhoud te geven aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden die 
voortvloeien uit de Monumentenwet 1988. Daarnaast hebben zich op landelijk niveau het afgelopen 
decennium ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed voltrokken, die aanleiding vormen om 
het gemeentelijk erfgoedbeleid te herijken c.q. te verbreden. De publieke belangstelling voor 
archeologie, cultuurhistorie en monumenten is sterk gegroeid. Dit heeft zich mede vertaald in een 
brede maatschappelijke waardering van cultureel erfgoed en een toegenomen (publiek) draagvlak 
voor instandhouding. Zeker in de laatste jaren is daarbij het besef ontstaan, dat cultureel erfgoed als 
drager van de identiteit niet alleen van sociaal-cultureel belang is, maar ook economische betekenis 
heeft als bouwsteen van het imago van een gebied. Dit heeft onder meer geleid tot extra aandacht 
voor duurzaam gebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. Deze veranderingen zijn mede 
achtergrond geweest voor nieuw rijksbeleid voor cultureel erfgoed (Modernisering van de 
Monumentenzorg). Door aanpassing van het Besluit Ruimtelijke Ordening per 1 januari 2012 zijn 
gemeenten verplicht om bij het maken van bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige 
cultuurhistorische waarden.  
 
De kadernotitie is een visiedocument waarin wordt aangegeven welke richtingen en accenten 
gekozen worden in het gemeentelijk erfgoedbeleid. De visie en missies zullen de komende vier jaar 
worden vertaald naar een beleidsnota cultureel erfgoed. In de beleidsnota cultureel erfgoed wordt 
vastgelegd wat op het beleidsterrein van cultureel erfgoed wettelijk verplicht, noodzakelijk en 
wenselijk is. De beleidsnota wordt stapsgewijs tot stand gebracht. Belangrijke onderdelen van de 
beleidsnota zijn een cultuurhistorische waarden- en beleidsadvieskaart en een geactualiseerde 
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart.  
 
Kanttekeningen 
De daadwerkelijke uitwerking van het gemeentelijk erfgoedbeleid geschiedt middels het opstellen van 
een beleidsnota cultureel erfgoed. Om een eigen koers te bepalen, die toegesneden is op de situatie 
en ambities van de gemeente Stichtse Vecht, is het bij de uitwerking essentieel om een verkenning 
van de gebiedskarakteristiek te verbinden met een analyse van de bestaande problematiek en de 
kansen die zich voordoen op het gebied van cultureel erfgoed. Bovendien is een uitgangspunt van 
het nieuwe erfgoedbeleid, dat de gemeente Stichtse Vecht inzet op meer dan het uitvoeren van 
wettelijke taken. Dit betekent dat we als gemeente bewust kiezen voor een koers die zich 
nadrukkelijk ook richt op het behouden, versterken en tonen van het unieke karakter van de 
gemeente. Om deze ambitie waar te maken is integraal erfgoedbeleid noodzakelijk. De gemeente 
neemt derhalve ook een rol op zich als het gaat om het uitvoeren van niet-wettelijke taken. Gedacht 
kan worden aan de ontwikkeling van beleidsinstrumenten die bijdragen om erfgoed als belang 
optimaal mee te wegen in de ruimtelijke ordening, alsook het stimuleren en faciliteren van lokale 
initiatieven die gericht zijn op instandhouding en bewustwording. 
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Communicatie 
In de aanloop naar de kadernotitie zijn gesprekken gevoerd met externe partijen, maar ook intern in 
de eigen organisatie. Op 14 november 2013 heeft overleg plaatsgevonden met leden van de 
klankbordgroep, die het proces van totstandkoming van het erfgoedbeleid begeleiden. De input uit de 
gevoerde gesprekken is gebruikt om dit kaderstellend visiedocument vorm te geven. 
 
Financiën en risico’s 
Risico's: 
- te weinig beschikbare middelen en/of capaciteitsinzet voor de verdere uitwerking en uitvoering 

van het gemeentelijk erfgoedbeleid; 
- met de kadernotitie cultureel erfgoed wordt onder meer ingezet op samenwerking en participatie, 

om gezamenlijk doelen op het beleidsterrein cultureel erfgoed te bereiken. Samenwerking en 
participatie dragen een risico met zich mee. De gemeente is afhankelijk van de inzet, 
bereidwilligheid en draagkracht van andere partijen en burgers; 

 
Financiën: 
De kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente Stichtse Vecht zijn 
op dit moment nog niet bekend. De projectbegroting zal mede afhankelijk zijn van het ambitieniveau, 
dat in een latere fase bepaald zal worden. Bovendien wordt de inzet van financiële middelen bepaald 
door de ambtelijke bezetting en de inschakeling van externe deskundigheid. 
 
Indien middelen uit de begroting ingezet dienen te worden voor de ontwikkeling van onderdelen van 
het erfgoedbeleid, dan zal dit te zijner tijd in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. 
 
Vervolg 
Met een raadsbesluit wordt een visie op hoofdlijnen vastgelegd die de grondslag vormt voor het 
toekomstig erfgoedbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Tevens wordt bepaald welke globale 
stappen gezet zullen worden om een beleidsnota cultureel erfgoed tot stand te brengen en welke 
partijen in beginsel betrokken worden bij dit proces. Met vaststelling van de kadernotitie worden door 
de gemeenteraad de kaders voorgeschreven waarbinnen het college van burgemeester en 
wethouders de beleidsnota cultureel erfgoed dient uit te werken. De komende vier jaar wordt het 
gemeentelijk erfgoedbeleid stapsgewijs opgesteld. De raad wordt regelmatig op de hoogte houden 
van de voortgang in het proces. Ter vaststelling zal de cultuurhistorische waarden- en 
beleidsadvieskaart aan het einde van stap 3 van het proces worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Bovendien wordt de uiteindelijke beleidsnota cultureel erfgoed (inclusief 
geactualiseerde archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart) aan het einde van stap 5 van 
het proces ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 
21 januari 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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