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ADVIES
In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad inzake de planning van de
actualisering monumentensubsidie (Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten en Cultuurhistorische waarden
2009) en herijking erfgoedbeleid.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Naar aanleiding van ingediende moties (2018) is de opdracht geformuleerd om het erfgoedbeleid dat
dateert uit 2010 te actualiseren.
De opdracht was:


Het nieuw vast te stellen Erfgoedbeleid dient in te spelen op de inwerking te treden
Omgevingswet.



Daarnaast wordt ook een modern subsidiebeleid nagestreefd, dat rekening houdt met actuele
thema’s als duurzaamheid en hergebruik van erfgoed.

Mede door personele wisselingen, maar met name vanwege het ontbreken van specifieke inhoudelijke
vakkennis, is lopende het proces de wens ontstaan om ter zake deskundigen te benaderen om te
betrekken bij het opstellen van een nieuw erfgoedbeleid.
Dit heeft geleid tot een plan van aanpak en het advies om de huidige subsidieregeling te actualiseren in
het eerste kwartaal van 2021 en het erfgoedbeleid te herijken waarbij de afronding in het tweede
kwartaal van 2021 zal plaatsvinden.

Beoogd resultaat
Een geactualiseerd erfgoedbeleid dat in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan past.

Argumenten
1.1 Actualisering van bestaande subsidieregeling
In de vigerende verordening staat verouderde wetgeving.
Door de actualisering van de vigerende verordening voldoen we aan de huidige wetgeving en sluit de
regeling aan bij de Omgevingsvisie en de eerdergenoemde thema’s.
1.2 Opdrachtverstrekking herijking van het erfgoedbeleid
Dit is een opdracht die nog uitgezet moet worden. Herijking van het erfgoedbeleid in relatie tot de
Omgevingswet en een inventarisatie en waardering van het Venrayse erfgoed.

Risico’s
Niet van toepassing

Kanttekeningen
1.1 De huidige subsidieregeling voldoet niet meer.
Met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet in 2016 is er sprake van nieuwe wet- en regelgeving. De
huidige regeling bevat verouderde wetgeving en is dus niet langer uitvoerbaar.
1.2 Erfgoedbeleid moet herijkt worden.
Met de komst van de Omgevingswet zijn een aantal minimale acties nodig om erfgoed goed te borgen in
de fysieke leefomgeving. Er zijn al enkele stappen gezet, maar die zijn nog niet voldoende om aan deze
minimale eisen te voldoen.

Communicatie
Door de raadinformatiebrief zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over het plan van aanpak.

Financiële gevolgen
niet van toepassing

Personele/organisatorische gevolgen
niet van toepassing
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Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Rechtmatigheid
Niet van toepassing

Fatale termijnen
niet van toepassing

Vervolgtraject besluitvorming
Als de actualisatie gereed is zal deze voorgelegd worden ter besluitvorming door de gemeenteraad.

Evaluatie
niet van toepassing

Bijlagen
Raadsinformatiebrief

Naslagwerk
niet van toepassing
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Uw kenmerk

Onderwerp stand van zaken monumentensubsidie/erfgoedbeleid

Beste raadsleden,
Mede naar aanleiding van de motie over de monumentensubsidie (december 2018), informeren wij
u de huidige stand van zaken rondom het plan van aanpak met betrekking tot de actualisatie van
het erfgoedbeleid.
Zoals u weet heeft mevrouw Nathalie Vossen van Pro-erfgoed tijdens de raadsinfomatieavond op
15 oktober 2020 een presentatie gehouden over de aanpak van het erfgoedbeleid/-subsidie.
Wij zijn voornemens om:
1. De Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten en Cultuurhistorische waarden 2009
te actualiseren en ter besluitvorming voor te leggen aan uw gemeenteraad in het eerste
kwartaal van 2021.
2. De herijking van het gehele erfgoedbeleid, zoals toegelicht tijdens de raadsinfomatieavond
af te ronden in het tweede kwartaal van 2021 op grond van de tijdens de
raadinformatieavond genoemde uitgangspunten. (actueel, erfgoedbreed en integraal).
Wij informeren uw griffie hierover, zodat een en ander in uw raadsplanning van 2021 kan worden
meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

L.C.M. Winants, burgemeester

E.G.J. Voorn, secretaris

