MOTIE Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Vrijwillige monumenten
De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 5 juli 2018

Constaterende dat:
- De gemeente Noordwijk de ambitie heeft om historisch waardevolle panden voor nu
en de toekomst te behouden;
- De gemeente Noordwijk een jarenlang traject voert om te komen tot een
gemeentelijke monumentenlijst;
- Er eigenaren van panden zijn die voordelen zien bij het aanwijzen van hun eigendom
als gemeentelijk monument;
- Er eveneens eigenaren zijn die problemen zien en/of ervaren door het aanwijzen van
hun pand als gemeentelijk monument;
- De oorspronkelijke lijst reeds is ingekort n.a.v. o.a. aangedragen bezwaren door
eigenaren tegen het aanwijzen van hun eigendom als gemeentelijke monument.
Overwegende dat:
- Er reeds middelen zijn om de gewenste ruimtelijke ordening/uitstraling en behoud
van voor de gemeente belangrijke gebouwen te waarborgen, zoals een beschermd
dorpsgezicht en het bestemmingplan;
- Er elders in Nederland gemeenten zijn die tot een breed gedragen gemeentelijke
monumentenlijst weten te komen;
- Dit lukt door de gemeentelijke monumentenlijst niet bij aanwijzing door het bestuur,
maar op basis van vrijwilligheid door de eigenaar samen te stellen;
- Dit juist een kans biedt om enthousiaste eigenaren als ambassadeur te laten dienen
voor het hebben van een gemeentelijk monument;
- Dit niet leidt tot onnodige frustratie en strijd met de gemeente van eigenaren die
niet op een dergelijke monumenten status zitten te wachten;
- Een gemeentelijke monumentenlijst op basis van vrijwilligheid bij uitstek past bij een
gemeente die overheidsparticipatie nastreeft en dus niet de inwoner voorschrijft wat
er dient te gebeuren;

-

Een onvrijwillige aanwijzing door de overheid een laatste redmiddel is en alleen
gebruikt dient te worden als een waardevol pand niet door andere middelen
beschermd wordt.

Verzoekt het college:
1. De huidige werkwijze rondom de aanwijzing van gemeentelijke monumenten te
wijzigen in die zin dat eerst de procedure tot aanwijzing wordt ingezet bij
pandeigenaren die op basis van vrijwilligheid hun medewerking verlenen;
2. Vervolgens te bezien welke overige waardevolle en behoudens waardige panden
onvoldoende bescherming genieten en daarom in overleg met de Raad alsnog
moeten worden aangewezen;
3. Dit traject af te ronden voor 1 oktober 2018 en daarmee het opstellen van een eerste
gemeentelijke monumentenlijst af te ronden

En gaat over tot de orde van de dag.
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