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Betreft : Uitvoering gemeentelijk monumentenbeleid.
De raad heeft het beleid met betrekking tot het gemeentelijke monumentenbeleid vastgesteld.
Het college draagt zorg voor de uitvoering van dit beleid.
De MPN heeft een aantal vragen over de, door het college genomen besluiten op twee
aanvragen die betrekking hebben op het gemeentelijke monumentenbeleid en de
monumentenverordening.
1. Aanvraag verwijderen van monumentenlijst elektrapalen, Zuideinde en Molenweg, te
Zevenhoven
2. Aanvraag aanwijzing tot gemeentelijk monument van een woonboerderij, Langeraarseweg
191 te Ter Aar.
1. Aanvraag verwijderen van monumentale elektrapalen, Zuideinde en Molenweg te
Zevenhoven.
a. De MPN wil van het college de stand van zaken vernemen van de besluitvorming over de
aanvraag om de monumentale elektrapalen, die staan aan het Zuideinde en de Molenweg te
Zevenhoven, van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen. Het college heeft een
conceptbesluit genomen om de monumentale status op te heffen. De termijn om zienswijzen
in te dienen is op 6 januari jl. afgelopen.
b. Naar aanleiding van ingekomen brief nummer 417 heeft de MPN fractie tijdens de raad van
16 december aan het college gevraagd de raad in kennis te stellen van de afdoening van deze
brief. Wat is de reactie van het college op deze brief?
c. De MPN heeft vernomen dat Liander, de eigenaar van het gemeentelijk monument, de
gemeente een aanbod heeft gedaan om, op een aangepaste wijze, deze beeldbepalende en
monumentale elektrapalen voor het gebied te behouden. Graag vernemen wij van het college
wat de argumenten waren om dit aanbod af te wijzen.
d. De MPN vraagt het college om kennis te mogen nemen van de inhoud van het advies van
de monumentencommissie.

2. Aanvraag aanwijzing tot gemeentelijk monument van een woonboerderij,
Langeraarseweg 191 te Ter Aar.
a. Het college heeft op 31 augustus 2010 besloten om de woonboerderij met tuinen aan de
Langeraarseweg 191 te Ter Aar niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Het college vindt een toename van het aantal gemeentelijke monumenten onwenselijk in
verband met te weinig ambtelijke capaciteit en te weinig financiële middelen om de eigenaren
van gemeentelijke monumenten te kunnen ondersteunen.
De gemeenteraad heeft de verordeningen met betrekking tot het monumentenbeleid
vastgesteld. Binnen deze kaders draagt het college zorg voor de uitvoering van dit beleid.
Graag vernemen wij van het college waar in het beleid en verordening is vastgelegd dat
de,.door het college gebruikte argumenten, gehanteerd mogen worden voor een afwijzing op
een aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument.
Met andere woorden; heeft het college gehandeld volgens het, door de raad, vastgestelde
monumentenbeleid en monumentenverordening.
b. De MPN vraagt het college om kennis te mogen nemen van de inhoud van het advies van
de monumentencommissie.
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