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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Erfgoednota Winsum
Inleiding
In 2008 is de conceptversie van de vorige Erfgoednota aan uw raad
gepresenteerd. Het stuk werd niet rijp voor besluitvorming bevonden. In de jaren
erna heeft de Erfgoedcommissie in samenwerking met Libau gewerkt aan een
bijgewerkte versie. Eind februari van dit jaar heeft de commissie de nieuwe nota
aangeboden aan de portefeuillehouder, met het verzoek de nota te adopteren en
te gebruiken als onderlegger voor nieuw beleid. De nota is vervolgens digitaal en
via de fractiekamer aan uw raad ter hand gesteld.
Inhoudelijk
Ten opzichte van de conceptnota van 2008 is er het een en ander veranderd.
Niet alleen is de wetgeving geactualiseerd en zijn de beschrijvingen op veel
punten aangescherpt; als uitgangspunt zijn nu de gebieden en hun kenmerken
genomen. Hiertoe is een uitgebreide inventarisatie gedaan van landschappelijke
en cultuurhistorische waarden. Deze zijn opgetekend op een grote erfgoedkaart.
Het eerste deel van de nieuwe nota is eigenlijk de uitgeschreven legenda bij de
kaart. Het is een naslagwerk dat de belangrijkste elementen van de
ontstaansgeschiedenis weergeeft.
Het tweede deel van de nota is het Activiteitenprogramma. In dit programma
wordt aangegeven wat de toekomstige speerpunten van de commissie en de
gemeente zouden moeten zijn, met als doel om omissies in kennis en beleid weg
te werken.
Financiën
De erfgoedcommissie heeft een eigen budget, dat de kosten uit het
activiteitenprogramma kan dekken. Er zijn momenteel dus geen aanvullende
middelen nodig.
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Looptijd
Het inventarisatiedeel (kaart en nota) zijn feitelijk van aard en daarmee relatief
statische documenten. Het Activiteitenprogramma is een uitvoeringsstreven voor
de komende jaren. Ons college zal in de periode tot 2020 in samenspraak met de
Erfgoedcommissie accenten leggen en een prioritering bepalen. Tegen het eind
van de looptijd van het programma zal er gekeken worden welke actuele
problemen er zijn en hoe het programma er voor de volgende periode uit zal gaan
zien.
Advies
Ons college is van mening dat de Erfgoedcommissie met deze inventarisatie en
nota een bewonderenswaardige en bruikbare prestatie heeft geleverd. Wij leggen
de erfgoednota hierbij aan u voor en stellen u graag in de gelegenheid uw
zienswijze te geven ten aanzien van het bijbehorende activiteitenplan.
Uw raad hoeft geen formeel besluit te nemen over de nota, aangezien de
erfgoedcommissie een adviescommissie is van het college (zoals beschreven in
het reglement (april 2012)).

Bijlagen
Erfgoednota Winsum

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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