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Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet
vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie 
verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd 
wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via 
de griffier om verzoekt.

Erfgoedverordening Alblasserdam 2022.

De meeste vragen zijn in de vergadering naar tevredenheid beantwoord. 
Er resteren nog enkele technische vragen van D66.



1. Begripsbepalingen: beeldbepalende zaak. "Een aan een openbaar gebied gelegen (deel van 
een) onroerende zaak" wijzigen in "Een aan een openbaar toegankelijk gebied gelegen (deel 
van een) onroerende zaak"
Antwoord:  Deze wijziging kan worden doorgevoerd.

2. Opmerking: Artikel 17 verwijst naar artikel 16. Dat moet zijn 16 lid 1
Antwoord: dat kan maar is niet noodzakelijk. De gevraagde wijziging wordt doorgevoerd.

3. Opmerking: Artikel 26 lid 5 en 6 verwijzen naar een in werking getreden Omgevingswet.
Antwoord: de gehele verordening treedt pas in werking als de Omgevingswet in werking 
treedt. Tot die tijd is de vigerende Erfgoedverordening uit 2013 van kracht. Artikel 34 regelt 
de inwerkingtreding. Lid 1 bepaalt dat de verordening in werking treedt op de dag na de 
bekendmaking. Bekendmaking vindt plaats ten tijde van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

4. Opmerking: artikel 27 refereert naar artikel 18. Dat moet 26 zijn.
Antwoord: deze opmerking is correct. De verordening wordt hierop aangepast.

5. Opmerking: artikel 29 de strafbepaling
 Waarom is niet aangesloten bij het model van de VNG

Antwoord: Het model van de VNG van september 2021 spreekt eveneens van een 
geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste 3 maanden. Wat afwijkt
zijn de artikelnummers, maar dat komt omdat de Alblasserdamse verordening meer 
artikelen kent vanwege de toevoeging van de beeldbepalende zaken.

 Waarom wordt sloop van een beeldbepalende zaak niet strafbaar gesteld.
Antwoord: Ligt de beeldbepalende zaak in het beschermd dorpsgezicht dan is op basis 
van artikel 28 elk bouwwerk beschermd. Voor de 4 beeldbepalende zaken buiten het 
beschermd dorpsgezicht is het goed artikel 24 toe te voegen aan artikel 29. 
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