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Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Cultuurhistorie.  
Voorstel 1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit nemen voor het behoud/bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle panden in de kernen digitaal bekend als NL.IMRO.0717.0164VBCulthVee-VG01. 2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 3. Te bepalen dat het verboden is de cultuurhistorisch waardevolle panden, zoals opgenomen op de op 6 juli 2017 vastgestelde geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie, te slopen.  
Samenvatting Een voorbereidingsbesluit nemen voor het behoud/bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle panden in de kernen van de gemeente Veere conform de door u op 1 oktober 2015 vastgestelde structuurvisie ‘Cultuurhistorie Gemeente Veere 2015’ en de door u op 6 juli 2017 vastgestelde geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie cultuurhistorische waardevolle panden. Daarmee voorkomt u dat deze cultuurhistorische waardevolle panden (kunnen) worden gesloopt.  
Inleiding Structuurvisie Cultuurhistorie. Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie ‘Cultuurhistorie Gemeente Veere 2015’ (hierna: de structuurvisie, bijlage 1) vast. Het doel van deze structuurvisie is om ons cultuurhistorisch erfgoed te behouden, beschermen en versterken onder het motto 
“Behoud door ontwikkeling”. Onderdeel van de structuurvisie is een gemeentelijke inventarisatie van historisch waardevolle boerderijen en gebouwen.   Inventarisatie cultuurhistorische waardevolle panden. Ter uitvoering van uw besluit over de structuurvisie, deden wij nader onderzoek naar de in de structuurvisie opgenomen gemeentelijke inventarisatie van historisch waardevolle boerderijen en gebouwen. Op 6 juli 2017 stelde u een geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie vast voor de cultuurhistorische waardevolle panden (bijlagen 2 +3).   
Wat willen we bereiken Het behouden/beschermen van cultuurhistorische waardevolle panden in de kernen via een juridisch-planologische regeling in het Bestemmingsplan+.  
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Argumenten 
1.1. Hiermee wordt sloop van cultuurhistorisch waardevolle panden voorkomen. Om te voorkomen dat de cultuurhistorisch waardevolle panden in de periode van voorbereiding van het Bestemmingsplan+ worden gesloopt is een voorbereidingsbesluit het aangewezen (planologische) instrument. Het doel van de structuurvisie is immers om ons cultuurhistorisch erfgoed te behouden en beschermen in het bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan+ is een geschikt (planologisch) instrument om een juridisch-planologische regeling op te nemen.  De cultuurhistorisch waardevolle panden die liggen in het plangebied van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ hebben inmiddels een planologische bescherming gekregen via de specifieke bouwaanduiding-cultuurhistorisch waardevol1 en een daarop toepasbare juridisch-planologische regeling.   De cultuurhistorisch waardevolle panden die liggen in de plangebieden van de bestemmingsplannen voor de kernen (de ‘komplannen’, bijlage 4) zijn niet planologisch beschermd tegen sloop via een in het bestemmingsplan opgenomen juridisch-planologische regeling. Dit betekent dat de eigenaren deze cultuurhistorisch waardevolle panden kunnen slopen. Daarmee verdwijnt ons (beeldbepalende) cultuurhistorisch erfgoed. Dát is onwenselijk.   Het voorbereidingsbesluit leidt er overigens niet toe dat (reguliere) verbouw van een cultuurhistorisch waardevol pand niet meer mogelijk is. De aanvragen hiervoor toetsen wij aan het geldende bestemmingsplan en zal door de monumentencommissie beoordeeld worden of de cultuurhistorische waarde van het pand niet (onevenredig)  wordt aangetast.  
Duurzaamheid Voor dit beslispunt niet aan de orde.  
Risico’s en kanttekeningen Geen.  
Geld 
Investering N.v.t. 
 
Structureel N.v.t. 
 
Incidenteel De kosten van het voorbereidingsbesluit dekt u uit het budget ‘Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen’.  
Uitvoering 1. Het voorbereidingsbesluit treedt op 18 februari 2021 in werking. 2. Het voorbereidingsbesluit geldt voor 1 jaar en eindigt op 17 februari 2022. 3. Wij maken uw besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend. 4. Wij bereiden het Bestemmingsplan+ voor waarin wij, op basis van uw voorbereidingsbesluit, een juridisch-planologische regeling opnemen voor het behoud/bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle panden (sloopvergunning). 5. We onderzoeken de mogelijkheid om bepaalde gebieden aanvullend aan te wijzen als Beschermd Stads- en of Dorpsgezicht en/of om de cultuurhistorische waardevolle panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.  
                                             1 Artikel 36.5 bestemmingsplan ‘Buitengebied’, 3e herziening (NL.IMRO.0717.0124BPGh-VG01). 
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Communicatie 1. Wij maken uw voorbereidingsbesluit bekend op: a. www.ruimtelijkeplannen.nl; b. www.veere.nl; c. Gemeenteblad; d. Staatscourant. 
 
Bijlagen (met Corsa nummer) 1. Raadsbesluit Structuurvisie Cultuurhistorie;  15b.03321 2. Raadsbesluit cultuurhistorische waardevolle panden; 17b.02305 3. Inventarisatie cultuurhistorische waardevolle panden; 17b.02642  4. Plangebied voorbereidingsbesluit cultuurhistorie;  20b.09906   Burgemeester en wethouders van Veere, de secretaris,  de burgemeester,  J.F.M. Steinbusch  drs. R.J. van der Zwaag   Volgens voorstel door de raad besloten op de griffier,    de voorzitter,   J.A. Fröling-Kok drs. R.J. van der Zwaag   
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