Har van der Borgh en Tom Willems in historisch waardevol landschap bij Catsop.
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PILOT

Stein ziet blauwdruk erfgoed als
landelijk voorbeeld
Stein beschouwt zijn erfgoedbeleid als een blauwdruk voor
de bescherming van erfgoed die in heel Nederland toepasbaar is. De gemeente gaat het daarom aanmelden als pilot
voor andere gemeenten.
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Alle gemeenten moeten het erfgoed binnen hun grenzen in kaart
brengen en omgeven met regels voor bescherming opnemen in
een omgevingsplan. Dit vereist een integrale aanpak van inventariseren, selecteren en beschermen. Daartoe heeft de Steinse raad
in 2016 besloten, vooruitlopend op de Omgevingswet die in 2021
wordt ingevoerd. Deze wet vereist onder meer dat alle erfgoed
wordt gewogen en bescherming krijgt, naast Rijksmonumenten
waarvoor dit al goed is geregeld. Diverse gemeenten hebben al een
lijst met lokale monumenten, ook met de bedoeling deze zo goed
mogelijk te beschermen. Bijzonder aan de aanpak in Stein is dat in
samenspraak met burgers en historische verenigingen ruimtelijk
erfgoed in de breedste zin van het woord minutieus in kaart is gebracht, gedurende twee jaar door adviseur monumentenzorg Har
van der Borgh van Buro4 in Roermond en ambtenaar Tom
Willems. „We hebben geprobeerd zo veel mogelijk op de nieuwe
wet voor te sorteren en er een voorbeeldproject voor anderen van
te maken”, zegt Van der Borgh.
De raad bespreekt het vuistdikke document Erfgoedbeleid 2019
Gemeente Stein vandaag. Na vaststelling komt er een subsidieregeling en conform de huidige regelgeving een bestemmingsplan voor heel Stein.
Daarin wordt al het erfgoed vermeld, inclusief nog uit te werken
beschermingsregels voor gebouwen, kleine monumenten als
wegkruisen en kapellen, nederzettingsstructuren, landschappen
en historisch waardevol groen.

Kennis
De brede en diepgaande aanpak heeft ook de onderlinge dwarsverbanden van het erfgoed op de kaart gezet, die volgens Van der
Borgh bij een fragmentarische aanpak niet zouden zijn ontdekt.
„Uiteraard zijn we bereid de opgedane kennis en ervaring met andere gemeenten te delen”, zegt wethouder Gina van Mulken (SB,
Cultureel Erfgoed). Om het als landelijke pilot onder de aandacht
te brengen en erkend te krijgen gaat ze in gesprek met de Rijksdi-

enst voor het Cultureel Erfgoed. Dan komt ook aan de orde of
Stein, in plaats van een bestemmingsplan, vooruitlopend op de
nieuwe wet alvast een Omgevingsplan kan opstellen.
Consulent Theo Custers van het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg in Roermond juicht het initiatief van Stein toe. „Als
dit een goede aanpak is, hoeven gemeenten niet het wiel opnieuw
uit te vinden. Het is prima als er een draaiboek ligt dat wordt ondersteund door de rijksdienst en het ministerie.”

Erkenning
Van Mulken hoopt deze erkenning te krijgen. „Dat zou onze
gemeente, als een van de oudste bewoonde streken van Nederland, gepaste eer aandoen. Wij zouden daar als kleine maar ambitieuze gemeente enorm trots op zijn.”

