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Geachte leden,
Tijdens de commissie EFB van 1 6 septemberjl. zijn een aantal vragen
gesteld waar de gedeputeerde Cultuur schriftelijk op zou terug komen.
Via deze brief willen wij deze vragen beantwoorden.

Uw kenmerk

Derde begrotingswijziging
Tijdens de behandeling van de Derde Begrotingswijziging heeft de heer
Klein van de ChristenUnie een vraag gesteld over de vaarverbinding

Naarden buiten de Vesting: De heet Klein (CU) constateert dat het enkel
technische aanpassingen betreft en inhoudelijke beleidswijzigingen
ontbreken. De provincie is geen eigenaar meet van de vaarverbinding
Naarden buiten de Vesting, dus er wordt geen krediet meer verstrekt
maar een eenmalige uitgave. In hoeverre heeft dat effect voor P5 om dit
thema te benaderen, want vanuit het gebied ontstaat steeds meer
weerstand tegen de nieuwe vaarverbinding. Daarom lijkt het van
belang dat P5 zich eerst nog een keet bezinnen over nut en
noodzaak van de investering. Is de technische wijziging van in vloed op
de mogelijkheid om hier het debat over te voeten?
Deze technische wijziging verandert niets aan de manier waarop we ons
als provincie vastleggen of, in dit geval, al hebben vastgelegd. Met het
besluit tot intrekken van het krediet verandert enkel de wijze waarop de
investering in de vaarverbinding Naarden buiten de Vesting financieeladministratief wordt verwerkt. Daarnaast worden uw Staten binnenkort
nader geïnformeerd over de voorzetting van het programma Naarden
buiten de Vesting.
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Rondvraag

Mevrouw Oorsouw van de SP heeft tijdens de rondvraag twee vragen
gesteld over de toezichthoudende en handhavende taken voortvloeiend
uit de provinciale erfgoedverordening en de vermenging van
commerciële activiteiten en steunpunttaken van de organisaties, die het
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland vormen.
Vraag 1: Brengt het onderbrengen bij de gemeenten van taken op het
gebied van toezicht en handhaving met betrekking tot provinciale
monumenten geen risico met zich mee?
In 201 0 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ingevoerd. Met de invoering van deze wet is het bevoegd gezag voor

vergunningverlening, het toezicht op deze vergunningverlening en de
handhaving ervan met betrekking tot alle monumenten (gemeentelijke,
provinciale en Rijksmonumenten) overgegaan naar de gemeenten.
In de voortgangsrapportage cultuurbeleid 201 7 2020 wordt
gesproken over het voornemen om toezichthoudende en
handhavingstaken onder te brengen bij de gemeenten.
Het gaat hier niet om de taken met betrekking tot vergunningen
conform de Wabo, maar om die sporadische gevallen dat eigenaren van
provinciale monumenten een monument beschadigen of vernielen.
Hieronder wordt ook verstaan het starten van een restauratie of het
aanbrengen van fundamentele wijzigingen zonder vergunning.
Gemeenten voeren reeds de toezichthoudende en handhavende taken
vanuit de Wabo uit. Daarnaast zijn gemeenten over het algemeen eerder
op de hoogte van onregelmatigheden op dit gebied binnen hun
gemeentegrenzen dan de provincie. Daarom is gekozen om deze taken
bij gemeenten onder te brengen. Ook het Rijk heeft voor deze
mogelijkheid gekozen.
-

Vraag 2: Is het niet wenselijk om inzicht te krijgen in het aandeel
advieswerk van NFM Erfgoed advies en Mooi Noord-Holland om
vermenging van steunpunttaken en advieswerk te voorkomen?

Zowel NMF Erfgoed advies als Mooi Noord-Holland zijn onafhankelijke
adviesorganisaties op het gebied van landschap, stedenbouw,
architectuur en cultuurhistorie. Naast de steunpunttaken ondersteunen
zij gemeenten bij de uitvoering van hun erfgoedtaken. Dit is ook de
reden waarom wij deze twee organisaties hebben gevraagd om de
steunpunttaken uit te voeren. Zij beschikken immers over relevante
kennis, het netwerk en een uitstekende reputatie. Verder zijn zij niet
van de provincie afhankelijk voor hun bestaansrecht waardoor zij
onafhankelijk kunnen adviseren. Mooi Noord-Holland ondersteunt
bijvoorbeeld al meer dan 1 00 jaar gemeenten bij hun
erfgoedvraagstu kken.
juist om verwarring bij gemeenten te voorkomen over steunpunttaken
en eigen’ activiteiten zijn er goede afspraken gemaakt. Zo heeft het
steunpunt een eigen logo en communicatie uitingen/middelen. Alle
steunpunttaken worden ook onder die vlag uitgevoerd. Door de
uitvoering van de steunpunttaken kan het voorkomen dat NMF Erfgoed
advies of Mooi Noord-Holland gevraagd worden om te adviseren bij de
uitvoering van de erfgoedtaken. In dit geval geven beide organisaties
schriftelijk aan dat er meerdere aanbieders zijn. Tot op heden heeft
deze situatie zich nog niet voorgedaan. Het kan uiteraard voorkomen,
dat een gemeente kiest om met de organisaties een vervolgopdracht
aan te gaan. Dit is echter een bewuste eigen keuze.
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Wij hebben geen inzicht in de bedrijfsvoering van deze onafhankelijke
organisaties en uit navraag is gebleken dat dit overzicht niet
overhandigd kan worden. Deze keuze kan op vele gronden gebaseerd
zijn.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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