MOTIE

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op dinsdag 18 november 2014 sprekende over
de ingekomen stukken agendapunt 6, ingekomen stuk D07 betreffende de aanwijzing van de
gemeentelijke monumenten

Constaterende dat:
-

Blijkens de beantwoording technische vragen forum 1A d.d. 28 oktober jl. dat eigenaren van
gemeentelijke monumenten nooit vergunningsvrij mogen bouwen of verbouwen;
Zij daardoor vaker vergunning aan moeten vragen;
Voordat de panden op de (concept)lijst gemeentelijke monumenten kwamen er nooit sprake
is geweest van burgerparticipatie met de eigenaren;
Er panden in bezit van de gemeente op de concept lijst staan, panden die ook op de lijst
staan van in het kader van het accommodatieonderzoek te verkopen panden;
Het beoordelen van de potentieel gemeentelijke monumenten door het ingehuurde bureau
niet altijd zorgvuldig is gedaan (met name beoordelen interieur);
Alle panden en objecten op de lijst gemeentelijke monumenten ook voorkomen in het
welstandsgebied 1, waardoor redelijke welstand vereist is en derhalve ernstige aantasting
van het uiterlijk niet mogelijk is;

Overwegend dat:
- Eigenaren van potentieel gemeentelijke monumenten financieel benadeeld worden, zonder
dat zij hiervoor voldoende gecompenseerd zullen worden;
- Het onzeker is of in de toekomst er voldoende subsidie beschikbaar gesteld zal worden om
de extra kosten die eigenaren moeten maken zoals legeskosten te betalen;
- Beperking van het vergunningsvrij bouwen eigenaren benadeelt in de mogelijkheden zoals
het realiseren van een mantelzorg woning, aanbrengen van trapliften;
- In veel gemeenten het voorkomen op de gemeentelijke monumentenlijst vrijwillig is en niet
van bovenaf wordt opgelegd;
- De raad van Langedijk nooit uitgesproken heeft dat opname op de gemeentelijke
monumentenlijst onvrijwillig moet gebeuren;
- De gemeente Langedijk minder regels wil;
Verzoekt het college:
1. de panden van eigenaren die bezwaar hebben gemaakt tegen het plaatsen op de concept
lijst gemeentelijke monumenten, van de lijst af te voeren;
2. alleen objecten van eigenaren, die vrijwillig aangeven dat hun object op deze lijst mag blijven
staan, handhaven op de gemeentelijke monumentenlijst;

3. de panden die de gemeente zelf bezit en die op de lijst gemeentelijke monumenten staan, en
tevens staan op de lijst van door verandering accommodatiebeleid af te stoten gemeentelijk
bezit, van de lijst af te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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