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Gevraagde beslissing(en)

1.
2.

de reactienota vast te stellen;
de 40 extra Historisch Geografische Waarden, als aanvulling op de nota Cultuurhistorie Langedijk
2011, vast te stellen.

Inleiding
Op 15 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Langedijk de nota Cultuurhistorie Langedijk 2011
vastgesteld. In het voorstel wordt ingegaan op de aanbevelingen over wettelijke gemeentelijke taken
en facultatieve zaken. De aanbevelingen zijn geëvalueerd.
Voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen dient er informatie beschikbaar te zijn over de
archeologische, cultuurhistorische waarden, welke zal dienen als input voor op te stellen
beeldkwaliteitsplannen en bestemmingsplannen en voor het voeren van ruimtelijke procedures.
Op 8 september 2015 heeft het college van B&W ingestemd met het opnemen van 40 extra Historisch
Geografische Waarden (HGW). Deze staan beschreven in de aanvulling Nota Cultuurhistorie 2016,
gemeente Langedijk.

Beoogd resultaat
Vastleggen en behouden van cultuurhistorische waarden in de gemeente Langedijk.

Argumenten
1.1 Door vaststelling van de reactienota wordt de inspraakprocedure afgerond
Voor de aanvulling Nota cultuurhistorie 2016 is de inspraakprocedure gevoerd. Op grond van
artikel 5 van de Inspraakverordening moet ter afronding van de inspraak een eindverslag
worden opgemaakt. Dit wordt door middel van een reactienota gedaan. Deze is als bijlage 1
toegevoegd.
2.1 De nota Cultuurhistorie is hiermee gecompleteerd
Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht gemeentes een Nota Cultuurhistorie vast stellen. De in
de aanvulling beschreven HGW ’s worden aan de huidige nota toegevoegd en digitaal in een
GIS-kaart opgenomen.

Kanttekeningen
1.1 Door vaststelling van de reactienota wordt de inspraakprocedure afgerond
De wettelijke mogelijkheid ontbreekt om tegen de vastgestelde Nota een zienswijze/beroep in
te stellen. Het inhoudelijke argument uit de inspraakreactie wordt echter meegenomen in de
volgende herziening van de Welstandsnota.
2.1 De waarden zijn nog niet juridisch geborgd
De nota dient als beleid en daarmee als afwegingskader voor ontwikkelingen. Een deel van de
waardes uit de aanvulling zijn nog niet juridisch-planologisch geborgd. In het bestemmingsplan
Buitengebied wordt een deel van de waardes uit de aanvulling specifiek opgenomen, anderen
worden voldoende geborgd door de hoofdbestemming.

Communicatie
De indiener van de inspraakreactie wordt schriftelijk van uw besluit op de hoogte gebracht.

Participatie (Interactief werken)
De aanvulling Nota Cultuurhistorie 2016, gemeente Langedijk heeft op basis van de
Inspraakverordening voor zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden binnen deze
termijn zijn of haar reacties indienen.

Financiën
Niet van toepassing.

Vervolgstappen
Nadat de gemeenteraad de aanvulling Nota Cultuurhistorie 2016, gemeente Langedijk heeft
vastgesteld wordt deze op internet geplaatst. De aanvulling wordt daarmee een toetsingskader voor
nieuwe ontwikkelingen. De waarden worden als toetsingskader juridisch-planologisch vastgelegd in
bestemmingsplannen. Voor de werkbaarheid is tevens een geconsolideerde versie van de nota
Cultuurhistorie gemaakt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.

Reactienota
aanvulling Nota Cultuurhistorie 2016, gemeente Langedijk

Bijlagen ter informatie
1.
2.

Inspraakreactie
Evaluatie aanbevelingen huidige Nota
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Vaststelling aanvulling nota Cultuurhistorie 2016

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2016, nummer 7;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden:

b e s l u i t:

1.
2.

de reactienota vast te stellen;
de 40 extra Historisch Geografische Waarden, als aanvulling op de nota Cultuurhistorie Langedijk
2011, vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2017,

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.F.N. Cornelisse

