
Erfgoedbeleid gemeente Noordoostpolder

De afgelopen tijd hebben we als fracties van D66, ChristenUnie/SGP en ONS Noordoostpolder een 
aantal keer contact gehad over het erfgoedbeleid in onze gemeente. Het huidige beleid is al 
behoorlijk gedateerd en staat daardoor wellicht niet meer helemaal scherp op het netvlies van de 
raad. Na de recente discussie rond het Paspartoegebouw is het misschien wel het juiste moment om 
eens het stof van de beleidsdocumenten over dit onderwerp te blazen.

De gemeente Noordoostpolder heeft een Erfgoedverordening (2012) als huidig kader voor het 
erfgoedbeleid. Daarnaast is er de erfgoednota 'Erfgoed in de Noordoostpolder: Pionieren in erfgoed' 
(2013). Hierin is een inventarisatie opgenomen van alle gebouwde monumenten en terreinen van 
archeologische waarde binnen het grondgebied van de gemeente. Die zijn opgenomen in het 
bouwstenenrapport. De Erfgoednota is verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 
2013-2023. Ook is er in 2013 een nota Monumentenbeleid vastgesteld met daarbij een inventarisatie 
van de monumenten in de polder.

De gemeente maakt gebruik van een zogenoemde monumentencommissie, deze wordt gefaciliteerd 
door Het Oversticht uit Zwolle. Het beleid zelf is wel gemaakt door de gemeente. Bij een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor (bouw)werkzaamheden aan een monument adviseert de 
monumentencommissie aan de gemeente met betrekking tot het bouwplan. Bij deze beoordeling 
maakt de monumentencommissie o.a. gebruik van het geldende beleid van de gemeente. 

De gemeente bepaalt of er gebouwen worden toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. 
Er is ook een rijksmonumentenlijst, daarvoor wordt meestal door het rijk een voorstel gedaan 
waarop de gemeente vervolgens kan reageren. Ook inwoners kunnen een pand indienen, vervolgens 
wordt dan gekeken of het pand inderdaad monumentwaardig is. 

De gemeente zelf herziet haar erfgoedbeleid en monitort dat. Hier ligt vanzelfsprekend ook een rol 
voor de gemeenteraad op het moment dat het beleid aangepast of herzien wordt. En dat moment 
komt langzaam in zicht. Het huidige erfgoedbeleid loopt tot 2023, binnenkort zal worden gestart met 
de voorbereidingen voor nieuw beleid. De gemeenteraad is hierbij verantwoordelijk voor de 
kaderstelling.

https://hetoversticht.nl/
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordoostpolder/260116/260116_1.html
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie--------------------Samenlevingszaken/2013/14-maart/19:30/Erfgoednota-en-Nota-Monumentenbeleid./6-6-Overzicht-gemeentelijke-monumenten-jan-2013-def.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie--------------------Samenlevingszaken/2013/14-maart/19:30/Erfgoednota-en-Nota-Monumentenbeleid./6-5-Monumentenbeleid-jan-2013-def.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie--------------------Samenlevingszaken/2013/14-maart/19:30/Erfgoednota-en-Nota-Monumentenbeleid./6-4-Uitvoeringsprogramma-jan-2013-def.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie--------------------Samenlevingszaken/2013/14-maart/19:30/Erfgoednota-en-Nota-Monumentenbeleid./6-4-Uitvoeringsprogramma-jan-2013-def.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie--------------------Samenlevingszaken/2013/14-maart/19:30/Erfgoednota-en-Nota-Monumentenbeleid./6-3-Bouwstenenrapport-jan-2013-def.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie--------------------Samenlevingszaken/2013/14-maart/19:30/Erfgoednota-en-Nota-Monumentenbeleid./6-2-Erfgoednota-jan-2013-def.pdf

