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Openbaar 
 

wat willen we 
bereiken? 
 

Het in stand houden van de cultuurhistorische waarden in Ridderkerk door zorg te dragen 
voor de monumenten en archeologische waarden. De volgende stappen zullen worden 
doorlopen: 
 

wat gaan we 
daarvoor 
doen?  

1. Opstellen Uitgangspuntennotitie Erfgoed Ridderkerk; 
2. Opstellen Erfgoedbeleid; 
3. Opstellen Erfgoedverordening; 
4. Erfgoedcommissie officieel benoemen; 
5. Onderzoek naar het afsluiten van een raamcontract met een archeologisch 

deskundige. 
 

waarom is het 
nodig?  
 

Uitgangspuntennotie Erfgoed Ridderkerk 
Hierin wordt beschreven welke varianten mogelijk zijn ten aanzien van erfgoedbeleid. Om 
de gemeenteraad een duidelijk beeld te geven worden deze varianten uitgewerkt. 
Vervolgens kan het gemeentelijk ambitieniveau worden bepaald. Tevens worden de 
varianten beschreven hoe de te benoemen erfgoedcommissie vorm gegeven kan worden. 
 
Erfgoedbeleid 
De Wet op de archeologische monumentenzorg verplicht gemeenten archeologiebeleid te 
ontwikkelen. Erfgoedbeleid is omvangrijker en zal afhankelijk van het ambitieniveau 
worden opgesteld. 
 
Erfgoedverordening 
De monumentenverordening dateert uit het jaar 1997. Door wijzigingen in de landelijke 
regelgeving is het noodzakelijk de Monumentenverordening te vervangen door een 
Erfgoedverordening. Dit heeft te maken met de implementatie van de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz). Daarnaast is de verordening aangepast aan de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
 
Erfgoedcommissie 
De Monumentenwet 1988  verplicht gemeenten te beschikken over een commissie die, ten 
aanzien van monumentenzorg burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen om 
vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet. 
 
Onderzoek naar een raamcontract 
Mogelijk is het efficiënter om een raamcontract met een archeologisch deskundig 
adviesbureau af te sluiten. Adviezen worden nu ad hoc uitbesteed aan diverse 
adviesbureaus. Dit wordt nog nader onderzocht. 
 
 

waarom moet 
het juist nu?  

Erfgoed staat momenteel hoog op de agenda, zowel bij het Rijk als de provincie. Door 
nieuwe wet- en regelgeving is de gemeente verplicht te voldoen aan nieuwe eisen. Op dit 
moment voldoet de gemeente Ridderkerk daar nog niet aan.  
 
Voorliggende startnotitie is bedoeld om richting te geven aan de opgave die wij hebben op 
het gebied van monumentenzorg en archeologie. 
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waar moeten 
we op letten? 
 
 
 
 

Risico’s 
Indien de gemeente niet voldoet aan de wettelijke taken en plichten kan de 
Erfgoedinspectie de gemeente aanschrijven. Als blijkt dat de gemeente na enige tijd haar 
zaken nog niet op orde heeft kan de provincie Zuid-Holland de regie overnemen. 
 
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het behoud van haar cultureel 
erfgoed. 
 

wat hoort niet 
bij dit project?  

In deze startnotitie wordt niet meegenomen: 
Oorlogsmonumenten 
Dit zijn plaatsen waar mensen bijeenkomen om te herdenken. Ze fungeren echter ook als 
tijdloze herinnering aan het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vaak ontbreekt een 
monumentenstatus in de juridische zin van het woord. 
 
 
 

planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participatie - 
Wie doet er 
mee? 

1. Vaststellen Startnotitie Erfgoed Ridderkerk in de gemeenteraad op 24 februari 
2011. 

2. Vaststellen Uitgangspuntennotitie Erfgoed Ridderkerk in de gemeenteraad op 20 
april 2011. 

3. Vaststellen Erfgoedbeleid in de gemeenteraad op 6 oktober 2011. 
4. Vaststellen Erfgoedverordening in de gemeenteraad op 6 oktober 2011. 
5. Benoeming Erfgoedcommissie door burgemeester en wethouders in juni 2011. 
6. Mogelijk afsluiten van een raamcontract door burgemeester en wethouders in het 

laatste kwartaal van 2011. 
 
Het beleidsveld Monumenten en Archeologie is trekker van deze taken. Verder wordt 
afhankelijk van het thema inzet gevraagd van diverse spelers/actoren. 
 
Spelers in het veld 
Buiten de eigen organisatie: 

  Monumenteneigenaren 
Monumenteneigenaren vormen de grootste groep direct belanghebbenden voor 
monumentenzorg. Indien de gemeenteraad een hoger ambitieniveau vaststelt dan 
wettelijk verplicht zullen zij worden geïnformeerd. 
 
 Bestaande Erfgoedcommissie (Stichting Dorp, Stad en Land) 
De Erfgoedcommissie is een door burgemeester en wethouders ingesteld orgaan dat 
het college op verzoek of op eigen initiatief adviseert over aangelegenheden die van 
belang zijn voor de cultuurhistorie van de gemeente. Deze commissie zal afhankelijk 
van het ambitieniveau worden benaderd om te reageren op het erfgoedbeleid en de 
erfgoedverordening. 
 
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is namens de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor het rijksmonumentenbeleid, waaronder 
de aanwijzing, instandhouding en de inbreng van cultuurhistorie in ruimtelijk beleid. De 
Rijksdienst zal gedurende het gehele traject worden benaderd als klankbord.  

 
 Provincie Zuid Holland (Erfgoedhuis Zuid- Holland) 
De Provincie Zuid Holland is verantwoordelijk voor het provinciale cultuurhistorische 
beleid en de inbreng van cultuurhistorie in ruimtelijk beleid. Het Erfgoedhuis zal 
gedurende het gehele traject worden benaderd als klankbord. 
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 Stichting Oud Ridderkerk 
Stichting Oud Ridderkerk bestaat al ruim 40 jaar. Zij brengen onder andere het 
verleden van Ridderkerk in beeld en koesteren dit. Een grote groep vrijwilligers is daar 
op professionele wijze mee bezig. De Stichting Oud Ridderkerk zal, indien de 
gemeenteraad een hoger ambitieniveau vaststelt dan wettelijk verplicht, worden 
gevraagd om te reageren op het erfgoedbeleid. 
 
 BAR-collegae 
Bij het opstellen van erfgoedbeleid en een raamcontract zullen de collegae van 
Barendrecht en Albrandswaard worden betrokken. Gedurende het gehele traject zullen 
zij worden benaderd als klankbord. Gelet op het feit dat de gemeente Barendrecht en 
Albrandswaard al erfgoedbeleid hebben vastgesteld kunnen wij hun kennis en ervaring 
indien nodig gebruiken. 
 

Binnen de eigen organisatie: 
 Procescoördinator, de heer H.T. van Bochove 
 Beleidsadviseur Monumenten en Archeologie / Beleidsadviseur Ruimtelijke 

Ordening, de heer A.J. Fenger 
 Juridisch medewerker vergunningen, mevrouw K. van Geldorp 
 Financieel adviseur, de heer E. Vuik en/of de heer J.S van der Vaart 

 
 

communicatie De startnotitie wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd. 

evaluatie Dit wordt opgenomen in het erfgoedbeleid. 

wat hebben 
we voor het 
project nodig?  

Personeel: capaciteit van de beleidsadviseur monumenten en archeologie, dit is ingepland. 
De inzet vanuit de verschillende vakdisciplines is ook met de medewerkers afgestemd. 

 

heeft het 
project 
draagvlak?  

Dit wordt onderzocht bij het beschrijven van de Uitgangspuntennotitie.  
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