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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 22 februari 2018
Gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016;
Constaterende dat:
 De provincie 22 provinciale monumenten uit de gemeente Medemblik wil afstoten van de provinciale
monumentenlijst;
 De gemeente nog niet voldoende is voorbereid op deze actie van de provincie en daarom aan de
provincie ‘coulance’ heeft gevraagd waardoor de gemeente meer tijd krijgt om een goede oplossing te
vinden voor deze monumenten. Er is nog geen formeel antwoord ontvangen op dit verzoek om
coulance;
 De gemeente nog niet werkt met een gemeentelijk monumentenregister.
Overwegende dat:
 Het niet wenselijk is dat huidige monumenten hun beschermde status verliezen en gesloopt of
ingrijpend verbouwd kunnen worden waardoor historisch erfgoed in onze gemeente verloren zou
kunnen gaan;
 Een gemeentelijk monumentenregister voor Medemblik wenselijk is. Het opstellen hiervan vraagt
zorgvuldigheid en capaciteit;
 Het niet per definitie is dat alle huidige 22 provinciale monumenten in onze gemeente op de
gemeentelijke monumentenregister terecht zouden moeten komen. Dit vraagt een nadere analyse;
 De huidige monumenten minimaal tijdelijk een monumentenstatus zouden moeten behouden, totdat
een gemeentelijk monumentenregister in het kader van de nieuwe erfgoedvisie zorgvuldig is
vastgesteld;
 Dit bereikt kan worden door een gemeentelijk monumentenregister in te stellen. Daarop komen direct
de 22 provinciale monumenten;
 Deze monumenten vooralsnog dezelfde status te geven als zij hebben bij de provincie, zodat er voor de
eigenaren van de monumenten feitelijk vooralsnog geen wijziging optreedt;
 Er bij het definitief bepalen van de lijst van gemeentelijke monumenten verder kan worden beoordeeld
of de 22 panden hun monumenten status moeten behouden en wat de feitelijke betekenis is van een
gemeentelijke monumentenstatus (Medemblik specifiek).
Verzoekt het college:
 Per direct, of zo spoedig mogelijk, een gemeentelijk monumentenregister op te stellen met minimaal
de huidige provinciale monumenten die de provincie gaat afstoten;
 In het kader van de nieuwe vast te stellen erfgoedvisie een definitieve bepaling te maken welke
monumenten op deze gemeentelijke monumenten register moeten komen te staan.
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