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Agendanummer
Reglstratie nummer
&15/45007-V8/15/05597
Datum raadsvergadering
29 september 2015
commlssle
15 september 2015
Aan de gemeenteraad
Vooëesteld Besluit
1. eqnmalig een krediqt van f 43.000,- uit de 'Reàerve Monumenten' beschikbagr te stellqn
voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaad en het actualiseren van de
archeologische beleidsadvieskaaden voor Stichtse Vecht, bestaande uit een bedrag van
f 15.000,- voor het Iopende kalendetaar 2015 en f 28.000,- voor het kalenderj|ar 2016.
2. De begroting 2015 en 2016 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde begrotipgswijzing
($e wijziging, met een beschikbaarst|lling van E 15.000,- in 2015 en van f 28.000,- in 2016).
Samenva|ing
De gemeente Stichtse Vecht is voornemens beleid voor cultureel edgoed op te stellen. De kaders
voor he, op te stellen edgoedbeleid zijn verwoord in de Kadernotitie Cultureel Erfgoed, die op 25
februari 2014 door uw raad is vastgesteld. Twee belangrijke onderdelen uit het op te stellen
e'goedbeleid zijn het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaad en het actuatiseren van de
archeologische beleidsadvieskaaden. Deze onderdelen worden als eerste opgepakt, omdat zij de
basis vormen voor het verder te on|ikkelen beleid.
De te actualiseren archeologische beleidsadvieskaaden zullen een integraal onderdeel ga|n worden
van de cultuurhistorische waardenkaad, alles in één kaart. Het proces voor het opstellen van de
kaarten zal parallel oplopen.
De raad wordt gevraagd middelen vrij te geven uit de 'Reserve Monumenten' vrij te geven van in
totaal f 43.000,-, bestaande uit een bedrag van f 15.000,- voor het Iopende kalenderjaar 2015 en f
28.000,- voor het kalenderjaar 2016.
Bijlagen
u Kadernotitie Cultureel Erjoed
Doel en beoogd maatschappelljk effect
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Grondgedachte van de Kadernotitie Cultureel Erfgoed, die op 25 februari 2014 dodr uw raad is
vastgesteld, 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 voo-aarden
te creëren om die identiteit in de toekomst op een duurzame manier te versterken en te benutten. Met
de Kadernotitie Cultureel Erfgoed is de basis gelegd voor een eigentijds en gebiedsgericht
e|goedheleid, dat als oogmerk heeft om duucaamheid en onderhoud te stimuleren, en gebruik en
exploitatie van erfgoed te faciliteren. De visie en missies die in de kadernotitie zijn verwoord, zullen
de komende vier jaar worden vertaald naar een Beîeidsnota Cultureel Edgoed. In de beleidsnota
wordt vastgelegd wat op het beleidsterrein van cultureel erfgoed wettelijk verplicht, noodzakelijk en
wenselijk is.
Twee belangrijke onderdelen uit de beleidsnota zijn het opstellen van een cultuurhistorische
waardenkaad en het actualiseren van de archeologische beleidsadvieskaaden. Deze onderdelen
worden als eerste opgepakt, omdat zij de basis vormen voor het verder te ontwikkelen beleid. Met de
cultuurhistorische waardenkaad wordt een actueel overzicht geboden van cultuurhistorisch
waardevolle objecten en structuren die daadwe|elijk nog in het landschap en de dorpen aanwezig
zijn. De cultuurhistorische waardenkaad toont eveneens de begrenzingen van gebieden met
bijzondere (ensemblelwaarden.
1
Argumenten
- Met het vrijgeven van de middelen kan uitvoering gegeven worden aan realisatie van de
onderdelen uit de vastgestelde Kadernotitie Cultureel Erfgoed, waarmee een belapgrijke bijdrage
geleverd wordt aan de ontwikkeling van het cultureel e|goedbeleid voor Stichtse Vecht. be
argumenten waarom gekozen wordt voor het vewaardigen van een cuRqurhistorische
waardenkaad zijn opgenomen in de kadernotitie, zie bijlage bij dit voorstél.
De adualisering van de archeologische beleidsadvieskaaden wordt gelijk meegenomen,
waardoor er één integrale cultuurhistorische waardenkaad (inclu|ief atcheologie) tot stand kan
Worden gebraèht.
- Relatie met'toekomstige omgevingswet: In 2018 zal de nieqWe omgevingwet'ih werking treden,
waarbij zo'i 26 wetten op het gebièd van de Nsieke leefomgeving Word|n ge'l'ntegreerd, denk
hierbij aan bbuwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg eh natuur. Voor
de omgèvingsplanneh geldt, net als voor de huidige beàtemmihgsplannen, dat het straks ook
verplicht is om cultuurhistorie mee te nemen,
Op de cultuurhistorische waardenkaad worden de aanwezige waarden in onze gemeente in
beeld gebracht, zodat we deze goed kunnen verankeren in de omgevingsplanheà en -visie en
hier de juiste bescherming voor kunnen opnemen. De kaart wordt zodanig opgebouwd dat deze
ook digitaalgoed toepasbaar zal zijn.
In de werksessie van de raad van 14 oktober 2014 is reeds eerder een voorstel besproken om
middelen vrij te geven voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaad. Ethter dit
vooràtel is toen niet definitief ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, omdat'de
binnengekomen aanbiedingen bovenve|achting hoog waren en ver boven het in het
raadsvoorstel opgenomen bedrag uitkwamen. De déstijds uitgezette aanbesteding is daarom
stopgezet. Inmiddels is de aanbesteding opnieuw uitgezet, waarbij de uitvraag op een aantal
punten is aangepast, waaronder: de inventarisatie van het historisch groen is 'inmiddels
uitgevoerd (binnen reguliere budgetten), er is geen uitgebreide inventarisatie en waardering van
waardevolle panden/objecten meer gevraagd, de procesaanpak is vrij gelaten en er is voor een
Ianger tijdspad gekozen. De prijs van de best scorende aanbieding is hiermee aanzienlijk naar
beneden gegaan (f 25.510,-).
Kan|ekeningen
Een onderdeel dat buiten de cultuurhistorische waardenkaad gelaten is, maar hier op termijn wel
onderdeel van uit moet gaan maken, is de waardering van panden/objecten. Er is voor gekozen
om de panden die zijn opgenomen op de Mlp-lijst (Monumenten Inventarisatie Project) over te
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nemen. Echter deze Iijst is niet actueel en ook niet volledig. Het inventariseren van waardevolle
pgnden/objeçten moet dus pog plaatsvindqn. Er wor|t voor gekozen om dit te laten samengaan
met een beleidsadvie| over het al dan niet a|nwijzen van gemqentefijke monumenten of andere
besçhermingsinstrumenten voor waardevolle panden/objecten. Om te komen tot een complete
cultuurhistorische waardenkaad is het wel van belang t.z.t. |e waardering van panden/objecten en
het opnemen op de kaart uit te voeren. Hiervoor zullen dus t.z.t. wederom middelen moeten
worden vrij gegeven uit de Reserve Monumenten'.
De cultuurhistorische waardenkaad heeft geen rechtstreekse binding voor de burgers. Om een
beschermende werking te krijgen, zal deze moeten worden doowedaald naar andere
(beleidslinstrumenten, zoals de bestemmingsplannen, beleidsregels, de
bomenverordening/Groene Kaart (is inmiddels gerealiseerd) de aanwijzing van gemeentelijke
monumenten etc. Er zal dus ve|olg moeten worden gegeven aan het cultureel erfgoed beleid,
nadat de cultuurhistorische waardenkaad is opgesteld.
Communicatie
Met het cultureel e|goedbeleid wordt onder meer ingezet op samenwerking en padicipatie, om
gezamenlijk doelen op het beleidsterrein cultureel erfgoed te bereiken. Er is een klankbordgroep
cultureel erfgoed samengesteld die geraadpleegd zal worden bij het opstellen van de
cultuurhistorische waardenkaad en het actualiseren van de archeologische beleidsadvieskaad. Dit is
ingebed in de procesaanpak.
Financiën en risico's
Aan de raad wordt voorgesteld om een krediet van f 43.000,- ter beschikking te stellen vanuit de
'Reserve Monumenten', bestaande uit een bedrag van f 15.000,- voor het lopende kalenderjaar 2015
en f 28.000,- voor het kalenderjaar 2016.
Het geld kan worden vrij gemaakt uit de monumenten reseweringen. De reserves bedragen in totaal
f 126.971,-. (Reserve Gemeentelijk Monumentenbeleid f 37.294,- en Reserve Monumenten f
89.677,-). Deze reseweringen zijn afkomstig uit de voormalige gemeenten Breukelen, Maarssen en
Loenen. Met de fusie zijn deze overgegaan naar de gemeente Stichtse Vecht.
De genoemde Resefve Monumenten' is gelabeld voor financiering van uitgaven, voodvloeiend uit de
verordening ter uitvoering van het monumentenbeleid en ter financiering van aanvullend gemeentelijk
beleid ten aanzien van monumenten boven het Rijksbeleid. Het opstellen van een cultuurhistorische
waardenkaad (incl. archeologie) betreft gemeentelijk beleid. De middelen worden op een duurzame
wijze ingezet voor de instandhouding van het cultureel erfgoed en past hiermee binnen het label van
de 'Reserve Monumenten'.
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Vervolg
Het proces voor het opstellen en actualiseren van de kaarten zal parallel oplopen, waarmee er één
integràle cultuurhistoristhe waardenkaad tot stand komt, waar de archeologische
beleidsadvieskaaden onderdeel van uit maken. De kaart komt begin september 2016 gereed, zodat
deze in het najaar van 2016 door de gemeenteraad van Stichtse Vecht kan worden vastgesteld.
18 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 15 september 2015
Besluit
1. Eenmàlig een krediet van f 43.000,- uit de 'Reserve Monumenten' beschikbaar te stellen voor
het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaad en het actualiseren van de archeologische
beleidsadvieskaaden voor Stichtse Vecht, bestaande uit een bedrag van f 15.000,- voor het
lopende kalenderjaar 2015 en f 28.000,- voor het kalenderjaar 2016.
2. De begroting 2015 en 2016 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde begrotingswijzing (8e
wijziging, met een beschikbaarsteliing van E 15.0||0,- in 2015 en van f 28.000,- in 2016).
29 september 2015
Gri ier
i
Voorzitter
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