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26 augustus 2020

uitvoering Reglement op de Monumentencommissie 2011 vanaf 1 januari 2021

Geachte raad,
In de huidige, op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gebaseerde regelgeving is de
aanwezigheid van een Monumentencommissie [hierna Commissie] verplicht. In het [uitvoerings-]
Reglement op de Monumentencommissie 2011 [hierna Reglement] hebt u daarom de kaders
aangegeven waarbinnen de advisering moet plaatsvinden over aanvragen voor:
- omgevingsvergunningen,
- de Monumentenwet 1988,
- over wijzigingen en vrijstellingen van de bestemmingsplannen of gedeelten in het beschermd
stads-of dorpsgezicht,
- over de aanwijzing van beeldbepalende panden in de bestemmingsplannen en over archeologische monumenten.
De benoeming van de leden van de Commissie hebt u in het Reglement aan ons college gedelegeerd.
De zittingsduur van de huidige leden van de Commissie eindigt op 31 december 2020. Deze datum was gekoppeld aan de eerder aangekondigde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1
januari 2021. In de afweging tussen herbenoeming van de huidige leden van de Commissie en
een volledig nieuwe bemensing van de Commissie hebben wij voor een herbenoeming gekozen.
Dit is organisatorisch gezien voor deze beperkte periode van 1 jaar de minst belastende variant.
Op deze manier kan de huidige Commissie het werk in 2021 zo ongestoord mogelijk voortzetten.
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Gelijktijdig werken wij aan het voorbereiden van het nieuwe adviesstelsel, dat per 1 januari 2022
beschikbaar moet zijn. Wij betrekken uw raad in deze voorbereidingen en bij het opzetten, inrichten en bemensen van de nieuwe Commissie.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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