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Vaststelling van de beleidsnotitie “Cultuurhistorisch erfgoed Nieuwkoop” en bijbehorende
Erfgoed- en Subsidieverordening Monumentenzorg 2009.

Sinds de herindeling per 1 januari 2007 worden in de nieuwe gemeente Nieuwkoop op
het terrein van de monumentenzorg de regels van de voormalige 3 gemeenten gebruikt.
Na bijna 2 jaar is het gewenst om vóór 1 januari 2009 het monumentenbeleid en de
diverse verordeningen te harmoniseren.
Hiervoor is een notitie opgesteld “Cultuur historisch erfgoed Nieuwkoop” . In deze notitie
wordt het rijks-, het provinciale- en het, bestaande en nieuwe, gemeentelijk beleid
uiteengezet.
Onder verwijzing naar de toelichting komt het nieuwe beleid er kort gezegd op neer dat
waardevolle elementen in de gemeente worden behouden, maar dat ontwikkelingen niet
in de weg mag staan.
De cultuurhistorie zal nadrukkelijk worden betrokken in de belangenafweging bij (nieuwe)
ontwikkelingen in de gemeente Nieuwkoop.
Dat betekent dat in bepaalde situatie’s voorrang wordt gegeven aan ontwikkeling en in
andere gevallen behoud van historie voorop staat.
De gemeente Nieuwkoop moet geen historisch museum zijn, maar ook niet alle cultureel
erfgoed weggooien.
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

de notitie “Cultuurhistorisch Erfgoed Nieuwkoop” vast te stellen en

2.

de Erfgoedverordening 2009 en de Subsidieverordening Monumentenzorg 2009 vast
te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester
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Toelichting
Inleiding
Sinds de herindeling per 1 januari 2007 worden in de nieuwe gemeente Nieuwkoop op
het terrein van de monumentenzorg de regels van de voormalige 3 gemeenten gebruikt.
De wet ARHI biedt die mogelijkheid voor 2 jaar. Indien er geen nieuw beleid wordt
vastgesteld, worden de regels van de grootste gemeente van kracht.
Het is van belang het monumentenbeleid vóór 1 januari 2009 te harmoniseren.
Hiervoor is de notitie “Cultuurhistorisch Erfgoed Nieuwkoop” opgesteld. In deze notitie
wordt het rijks-, het provinciale- en het gemeentelijk beleid uiteengezet en worden
actiepunten aangegeven hoe nu verder.”
Beoogd effect
Met de harmonisatie van de monumentenzorg wordt beoogd het in stand houden en
bescherming van aangewezen gemeentelijke monumenten. Door eenduidige regels voor
de gehele (nieuwe) gemeente Nieuwkoop te stellen worden alle inwoners op dezelfde
manier behandeld.
Argumenten:
Door de harmonisatie van monumentenbeleid worden alle inwoners gelijk behandeld.
Bij de behandeling van aanvragen om monumentenvergunningen en monumentensubsidies wordt zo veel mogelijk eenzelfde werkwijze en benadering gevolgd.
Toch zijn er verschillen waar we mee te maken hebben bijvoorbeeld de termijnen van
behandeling van aanvragen, aard van de werkzaamheden waarvoor subsidie kan worden
verleend en de hoogte daarvan. Daarnaast is het niveau van bescherming, buitenkant of
binnenkant of beiden verschillend.
In de voormalige gemeente Nieuwkoop zijn alleen rijksmonumenten terwijl in de andere
voormalige gemeenten rijks- en gemeentelijke monumenten zijn.
Het is noodzakelijk in een nieuw beleid en bijbehorende verordeningen vast te leggen wat
de gemeente Nieuwkoop wil.
Voor alle inwoners gaan dan dezelfde regels gelden.
Voor het nieuwe monumentenbeleid is een notitie geschreven.
Voor het nieuwe monumentenbeleid is de notitie “Cultuur historisch erfgoed Nieuwkoop”
opgesteld.
In deze notitie wordt het rijks-, het provinciale- en het gemeentelijk beleid uiteengezet en
worden actiepunten aangegeven hoe nu verder.
In het nieuwe monumentenbeleid wordt gekozen voor “behoud door behoedzame
ontwikkeling”.
Nieuwkoop volgt dit landelijk uitgangspunt omdat het goed kan dienen voor het te
ontwikkelen Nieuwkoopsbeleid integrale, gebiedsgerichte ontwikkeling.
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Cultuurhistorie wordt één van de onderdelen in de belangenafweging bij toekomstige
ontwikkelingen en doordat dit instrument reeds in een vroeg stadium wordt gehanteerd
kan het tevens dienen als inspiratiebron voor ontwerpers en ontwikkelaars.
In de nieuwe aanpak wordt het Nieuwkoops Planologisch Erfgoedregime (NPE)
ingevoerd.
Naast de monumentenvergunningprocedure voor de bestaande rijks- en gemeentelijke
monumenten wordt het bestemmingsplan als instrument gebruikt om het gemeentelijk
cultureel erfgoed te beschermen.
Dit cultuurgoed krijgt via de dubbelbestemming ‘Nieuwkoops Erfgoed’ een vaste positie
binnen het bestemmingsplan waardoor de ruimtelijke kwaliteiten op het gebied van
cultuurhistorie, architectuurhistorie, landschap en archeologie integraal beheersbaar
worden.
Het nieuwe aan het NPE is dat het systeem ontwikkelingsgericht is door duidelijke
richtlijnen voor toekomstig gebruik en dat er een koppeling is gelegd met de
monumentenverordening.
De implementatie van het NPE loopt parallel aan de actualisatie van bestemmingsplannen. Door middel van het actualiseren van alle bestemmingsplannen wordt het NPE
geleidelijk gemeentedekkend ingevoerd. Deze actualisatie duurt tot en met 2014.
Met de vaststelling van een nieuw monumentenbeleid dienen ook nieuwe verordeningen
te worden vastgesteld.
a. Erfgoedverordening 2009
Om het NPE juridisch te verankeren is een nieuwe verordening noodzakelijk waarmee de
koppeling wordt gelegd tussen de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening en wordt
duidelijk gemaakt dat een planologisch monument zich niet beperkt tot een pand of object
maar daarnaast breed interpreteerbaar is (landschapselementen, terreinen,
groenstructuren, ensembles, archeologisch waardevolle elementen en terreinen, enz.).
De actualisatie van de verordeningen is ook noodzakelijk vanwege de landelijke
ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en de aanscherping van het beleid op
het gebied van archeologie en bouw- en cultuurhistorisch onderzoek.
b. Subsidieverordening Monumentenzorg 2009
De voormalige gemeenten Liemeer en Ter Aar kenden ook een subsidieverordening.
Hierin staan de regels waarvoor en onder welke subsidie verkregen kan worden en tot
welke bedrag. De beide gemeenten hanteerden andere regels en bedragen. Deze
moeten ook geharmoniseerd worden.
c. Verordening Monumentencommissie
Op dit moment werken de monumentencommissies van de voormalige gemeenten
Liemeer en Ter Aar nog. Zij adviseren het college over aanwijzing monumenten,
vergunningaanvragen en subsidieaanvragen.
Het is gewenst ook deze commissie aan te passen op de nieuwe werkwijze en wat betreft
de benodigde deskundigheid.
De verordening voor de Monumentencommissie zal binnenkort aan het college worden
aangeboden.
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Een wervingstraject voor leden van de commissie wordt in gang gezet. De zittende
commissieleden zijn uitgenodigd om zich, als zij dat willen, kandidaat te stellen.
De monumentencommissie is positief over de beleidsnota en verordeningen..
De notitie “Cultuur historisch erfgoed Nieuwkoop” en de bijgevoegde Erfgoed- en
Subsidieverordening Monumentenzorg zijn voorgelegd aan de monumentencommissies
Liemeer en Ter Aar.
Zij hebben hun waardering uitgesproken en een positief advies gegeven.
Wanneer worden de overige acties uitgewerkt?
De overige actiepunten worden in 2009 uitgewerkt en voor besluitvorming aan het college
en/of de raad voorgelegd.
Financiële consequenties
In de begroting 2009 is het huidige budget voor de restauratie van gemeentelijke
monumenten voor 2009 aanhouden. In 2010 wordt het budget structureel verhoogd met €
20.000,- en in 2011 en 2012 elk jaar met € 10.000,-.
Er vanuit gaande dat de begroting 2009 op dit punt ongewijzigd wordt vastgesteld is geen
afzonderlijk raadsbesluit nodig.
Communicatie
1. Na vaststelling door uw raad worden de notitie en verordening gepubliceerd op de
gemeentepagina in het Witte Weekblad en op de website geplaatst.
2. De Erfgoedverordening wordt direct na uw besluit naar de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten gezonden.
3. De eigenaren van de huidige aangewezen gemeentelijke monumenten worden
d.m.v. een brief geïnformeerd.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•
•
•
•
•

Raadsbesluit
Erfgoedverordening 2009
Subsidieverordening Monumentenzorg 2009
Notitie “Cultuur historisch erfgoed Nieuwkoop”
Map met de inhoud “Monumenten in Nieuwkoop

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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