Raadsvoorstel
Agendapunt:
Zaaknummer: 2022-019420

Onderwerp
Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Goirle 2023
Datum voorstel
2 augustus 2022

Datum raadsvergadering
4 oktober 2022

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. De Erfgoedverordening gemeente Goirle 2022 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijbehorende toelichting;
3. Kennis te nemen van de Wijzigingstabel bij de Erfgoedverordening 2023 waarin de wijzigingen
worden aangeduid.
Inleiding
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Dit heeft gevolgen voor de
Erfgoedverordening die in Goirle in 2014 is vastgesteld. In de Erfgoedverordening staan voorschriften
en regels met betrekking tot cultureel erfgoed, zowel voor monumenten, archeologie als het
cultuurlandschap. De nieuwe verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en sluit
aan bij de Omgevingswet.
De gemeente Goirle beschikt op dit moment over 41 rijksmonumenten en 38 gemeentelijke
monumenten. De Erfgoedverordening heeft tot doel het beschermen van bouwwerken die de
gemeente voor het nageslacht wil behouden. Bouwwerken die de gemeente wil beschermen krijgen
de status van monument. De bijbehorende regels hieromtrent zijn vastgelegd in de
Erfgoedverordening. Met de komst van de Omgevingswet is de wetgever voornemens regels voor
ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen. Dit brengt enkele actualisaties van de
Erfgoedverordening met zich mee.
Argumenten
1.1 Het vaststellen van de Erfgoedverordening is een wettelijke verplichting.
Door het vaststellen van de verordening geeft uw raad uitvoering aan artikel 3.16 van de Erfgoedwet.
De verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt. Dit en
het intrekken van de huidige verordening is geregeld in de artikelen 18, 19 en 20 van de voorliggende
verordening.
1.2 Minimale acties VNG
Wij voldoen hiermee aan één van de door de VNG geformuleerde 'Minimale acties Omgevingswet'.
Deze lijst met actiepunten geeft aan welke voorbereidingen de gemeente minimaal moet treffen
voor de inwerkingtredingsdatum om te kunnen starten met werken volgende Omgevingswet. Zie ook
https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet .
Ambtelijke bijstand: Welna Poorta
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1.3
Afstemming
Dit advies is afgestemd met de betrokken afdelingen. Zij staan achter dit advies. Zo veel mogelijk is
aangesloten bij de modelverordening van de VNG. Daarnaast is er afstemming geweest met AMRK Omgevingadvies (Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit – Omgevingadvies). Deze
organisatie richt zich op advisering aan gemeenten met betrekking tot omgevingskwaliteit en
monumentenzorg. Aan uw raad wordt verzocht in te stemmen met het vormgeven van de nieuwe
gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit door AMRK-Omgevingadvies, welke verplicht is
met de komst van de Omgevingswet. U ontvangt separaat een voorstel tot het vaststellen van de
Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.
Kanttekeningen
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Zodra de Omgevingswet
in werking treedt, treedt ook de Erfgoedverordening in werking. De planning is dat dit op 1 januari
2023 zo ver is. Wanneer de inwerkingtreding van de Omgevingswet weer wordt uitgesteld heeft dit
tot gevolg dat de inwerkingtredingsdatum van de Erfgoedverordening ook opschuift.
Financiën
De aanpassing van de Erfgoedverordening heeft geen financiële consequenties.
Samenwerking
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Erfgoedverordening vervalt de bestaande
commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten te vervallen. Daarvoor in de plaats
komt de nieuwe gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit zoals genoemd in de
Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. In GHO-verband wordt niet
samengewerkt op het gebied van erfgoed omdat de drie gemeenten verschillen in hun bezit van
cultureel erfgoed.
Communicatie en vervolg
De Erfgoedverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch
Gemeenteblad en op Lokale wet- en regelgeving, beiden te vinden op www.overheid.nl en loopt
gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Erfgoedverordening wordt ook
bekendgemaakt op onze gemeentelijke website.
Bijlage
1. Erfgoedverordening gemeente Goirle 2023
2. Toelichting bij de Erfgoedverordening gemeente Goirle 2023
3. Wijzigingstabel
burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Ruud Lathouwers, secretaris
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De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2022
gelet op de Gemeentewet;
besluit:
De Erfgoedverordening gemeente Goirle 2023 vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van

, de voorzitter

, de griffier
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