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Betreft : Reactie op brief 'Erfgoedverordening/deregulering'

Geachte heren Seuren en Peppelenbos,

Op 3 september jl. stuurde u het college en de raad van de gemeente Eindhoven een

brief over de erfgoedverordening en diverse besluiten over deregulering in de

monumentenzorg uit de periode 2012-2013.|k wil u bedanken voor deze brief. Op

verzoek van het college nodig ik u uit om deze zaken op korte term'tjn ambtelijk te

bespreken.

ln deze brief zal ik kort ingaan op de context en bedoeling van de genoemde

besluitvormingin2012-2013 en alvast enkele onduidelijkheden wegnemen. Deze

besluiten volgden uit de dereguleringsopgave Cie Cestijds ook op landelijk niveau t.a.v.

rijksmonumenten plaatsvond en de bestuurlijke wens om de regeldruk rondom

gemeentelijke monumenten waar dit mogelijk is te verminderen. Dit heeft geleid tot een

samenhangend geheel van diverse college- en raadsbesluiten waarin t.a.v. bepaalde

werkzaamheden (met name onderhoud aan monumenten) of t.a.v. speciÍieke

gemeentelijke monumenten aangepaste regels zijn ingevoerd en waarbij ook de

erfgoedverordening werd aangepast. Dit laatste betrof een raadsbesluit uit 2013, waarin

de door u aangehaalde wijzigingsvoorstellen van diverse partijen zijn meegewogen. U

kan dit terug vinden in de toen vastgestelde erfgoedverordening, die ook nu nog altijd

geldig is.

ln uw brief gaat u met name in op het besluit om voor diverse reeds aangewezen

gemeentelijke monumenten de binnen- en achterzijde uit te zonderen van de

vergunningplicht zoals opgenomen in de erfgoedverordening. Het betrof hier een

collegebesluit, immers de erfgoedverordening regelt dat het aanwijzen, wijzigen dan wel

intrekken van een monumentenstatus is gedelegeerd aan het college. ln hetzelfde

besluit werd ook van diverse gemeentelijke monumenten de status ingetrokken. Hierbij is

conform de bepalingen in de erfgoedverordening de commissie ruimtelijke kwaliteit om '

advies gevraagd. Dit besluit is openbaar bekend gemaakt. Bij de voorbereidingen voor

dit besluit en de advisering door de commissie is een afweging gemaakt in hoeverre

monumenten of onderdelen daarvan bijdragen aan het herkenbaar houden van de

historische ontwikkeling van Eindhoven, de centrale doelstelling van het gemeentelijk

erfgoedbeleid. Om deze afweging te maken zijn onder meer de gemeentelijke

Postadres Postbus 901 50
Bezoekadres Nachtegaallaan 15 5600 RB Eindhoven

5613 CM Eindhoven gemeente@eindhoven.nl
www.eindhoven.nl Telefoon 14 040

r(
VË:P;'{ il,tir[i' ? B i111ï ff?g



Ons kenmerk 5385121

cultuurhistorische waardenkaart en de resultaten van het eerder uitgevoerde

Monumenten lnventarisatie Project (MlP) betrokken.

Vanwege het uitgebreide en zeer gedetailleerde karakter van uw vragen bied ik u - zoals

aangegeven - de mogelijkheid om inhoudelijk in gesprek te gaan met dhr. Aarts,

beleidsadviseur erfgoed. Hij zal voor het inplannen van een afspraak op korte termijn

met u contact zoeken. We bekijken graag samen met u hoe we specifieke problemen in

de toekomst kunnen aanpakken.

van Eindhoven,

Met vriendelijke groet,

namens bu


