Offerte 2018-2021
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering

Onderwerp: Opstellen Cultuurhistorisch beleid

Betreft :Fcl 48100110 / Ecl 30000

Incidenteel:
betreft opstellen van beleid dat wordt geïmplementeerd in bestemmingsplannen, omgevingsvisie en
omgevingsplan

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2018

2019

2020

2021

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 2%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken
-

22

-

22

Algemene toelichting

Op basis van de in 2014 opgestelde cultuurhistorische
waardenkaart en het daarbij horende rapport “Wonen op
de rand van de Peelhost” een cultuurhistorisch beleid
formuleren en dat borgen in ruimtelijke plannen. Het beleid
kan tevens dienen als inspiratie voor recreatie en toerisme,
erfgoededucatie en PR-marketingstrategieën. In het
cultuurhistorisch beleid wordt met name aandacht besteed
aan het tastbare landschappelijke erfgoed en de historische
bouwkunst. Samen met het al in ontwikkeling zijnde beleid
voor archeologie, dat op korte termijn aan de raad wordt
voorgelegd, is dan beleid vastgelegd voor het totale
erfgoed.
Inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorische
waarden is een vakspecialistische aangelegenheid. De
daarvoor nodige disciplines zijn binnen de gemeentelijke
organisatie niet aanwezig, zodat uitbesteding, evenals bij
de eerdere verwachtingskaart, noodzakelijk is.

Beleid vormt een onderdeel van de implementatie van
nieuwe wetgeving, te weten de Erfgoedwet die vorig jaar
in werking trad. Als eerste uitvloeisel van die wet werd op
30 maart j.l. door de Raad de gemeentelijke
Erfgoedverordening vastgesteld, waarin zowel archeologie
als cultuurhistorie een plaats heeft. Voorts kan het beleid
Bijdrage aan doelstelling van worden overgenomen in het toekomstige Omgevingsplan
dat binnen enkele jaren moet worden gemaakt op grond
het programma
van de komende Omgevingswet.
Zowel het archeologisch – als het cultuurhistorisch beleid
versterkt het goed wonen en ontspannen.
Het leefbaar houden van woonomgeving en het versterken
van het verbindingselement “cultuur”.

