Aanvulling nota Cultuurhistorie Langedijk

Vastgesteld door Burgemeester en wethouders d.d. 13 - 12 - 2016
Vastgesteld door Gemeenteraad d.d. …-…-……
Inleiding
Ingevolge de Inspraakverordening Langedijk heeft de aanvulling nota Cultuurhistorie Langedijk
vanaf 13 april 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
De volgende instanties/personen hebben binnen de gestelde gereageerd:
1. Bewoner Industriestraat 16 te Noord-Scharwoude
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ALGEMEEN
De nota Cultuurhistorie Langedijk wordt met de aanvulling aangevuld met 40
Historisch Geografische Waarden (HGW). Hiernaast zijn n.a.v. de
vergadering van de Erfgoedcommissie enkele tekstuele (niet inhoudelijke)
wijzigingen (zie verslag EC 20-09-2013) doorgevoerd. De rest van de nota is
hierbij ongewijzigd gebleven.
In de publicatie van 27 oktober 2015 is aangegeven: “Burgemeester en
wethouders van de gemeente Langedijk maken bekend dat op 8 september
2015 is ingestemd met de aanvullingen en aanpassingen van de nota
Cultuurhistorie Langedijk”.
En tevens: “Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunt u naar keuze
schriftelijk of mondeling uw inspraakreactie over de aanvullingen in de nota
kenbaar maken.”

COMMENTAAR OP REACTIES
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Ad 1. Eigenaar/Bewoner Industriestraat 16 te Noord-Scharwoude
Ingekomen reactie
Reclamant geeft aan dat het pand Industriestraat
nr. 7 te Noord-Scharwoude (het pand met de ‘drie
bogen’ en tevens toekomstig Combitex) door de
beleidsmakers van de gemeente als historisch
cultureel erfgoed is bestempeld. In de aanvulling
nota Cultuurhistorie ontbreekt echter dit pand in de
lijst met karakteristieke panden. Reclamant kan
hiermee niet akkoord gaan, aangezien de
omgevingsvergunning voor de Combitex dan op
onjuiste gronden zou zijn afgegeven.

Gemeentelijk commentaar
De nota Cultuurhistorie wordt met de aanvulling
alleen aangevuld met 40 Historisch Geografische
Waarden. De lijst met karakteristieke en
monumentale panden is afkomstig uit de
Welstandsnota en is hierin één op één
overgenomen. Aanpassing van deze lijst is hierin
niet aan de orde.
Reclamant wijst de gemeente op de “Ruimtelijke
onderbouwing Combitex Noord-Scharwoude” d.d.
3-12-2012. Hierin is het pand als cultuurhistorisch
en karakteristiek bevonden. Bij de volgende
herziening van Welstandsnota zal het pand
Industriestraat nr. 7 te Noord-Scharwoude worden
beoordeeld.

Aanpassingen plan
Geen

Het onderhavige pand bevindt zich in een
erbarmelijke staat van onderhoud. Reclamant
ondervindt hierdoor schade.

Reclamant stelt, maar onderbouwd niet.
De gemeente kan het onderhouden van een pand
niet afdwingen. Dit kan alleen wanneer er gevaar
voor derden zou optreden. In dit geval is daar
geen sprake van.
Voor het pand is een Omgevingsvergunning
afgegeven voor het aanpassen en renoveren van
het pand. Onderhoud van het pand is hierbinnen
geborgd.

Geen
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