
    

 

 

 

  

 

AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 13 november 2014                                                                        
Agendapunt: 5. Programmabegroting 2015 – 2018. 
  

Onderwerp:   Afbouwen gemeentelijke monumentenstatus   

 
Amendement 
De tekst op blz. 36 wijzigen in: 
 

Wat willen we bereiken - doelstelling 

We gaan creatief en flexibel om met het (her)gebruik van het cultuurhistorisch erfgoed. 

 

Wat gaan we daarvoor doen – nieuw beleid of intensivering bestaand beleid 

 

We bouwen het aantal monumenten met een gemeentelijke monumentenstatus af 

Activiteit   2015   2016   2017   2018 

  Realisatie 

 
Toelichting 
Feiten 
Burgemeester en wethouders stellen voor het aantal monumenten met een gemeentelijke 
monumentenstatus af te bouwen en daartoe in 2018 het initiatief te nemen. 
 
In het collegeprogramma is onder 4.1.6 opgenomen de gemeentelijke monumentenstatus, 
met uitzondering van gebouwen die een her- of nevenfunctie krijgen en daardoor in 
aanmerking kunnen komen voor subsidie, zoveel als mogelijk af te bouwen.  
 
Voor pandeigenaren met een gemeentelijke monumentenstatus gelden geen voordelen maar 
alleen nadelen, zoals het altijd verplicht aan moeten vragen van een omgevingsvergunning 
voor (ver)bouwen. Een uitzondering geldt voor gebouwen die in aanmerking kunnen komen 
voor een her- of nevenfunctie. Hiervoor bestaat namelijk nog een subsidieregeling. 
 
Mening 
De fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland is van mening dat het dan ook in eerste 
instantie niet het college van burgemeester en wethouders, maar de pandeigenaar zelf is, die 
bepaalt of hij deze gemeentelijke monumentenstatus wenst te behouden. Op deze wijze dient 
een inventarisatie plaats te vinden. Reageert een pandeigenaar niet dan betekent dit dat het 
betreffende pand afgevoerd kan worden van de lijst.  
 
Voorstel 
Dit amendement voorziet er in om de gemeentelijke monumentenstatus eerder af te bouwen 
dan nu in de begroting staat. 

Ingediend namens de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland door Robbert Lievense, 
mede namens de VVD. 
 
 
 

  

Besluit gemeenteraad op 13 november 2014: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 

griffier                                                              voorzitter 
 
 



 


