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Raadsfracties gemeente Maasgouw

AMENDEMENT 22
Artikel 19 Nadere regels erfgoedverordening Maasgouw (pag. 71)

De raad van de gemeente Maasgouw in vergadering bijeen op 8 november 2022; 

gelezen het voorstel van het college tot vaststelling van de Programmabegroting 2023;

overwegende dat;
• De inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig weer is uitgesteld tot medio 

2023;
• De nadere regels van de huidige erfgoedverordening 2018 onvoldoende zijn, met 

name voor bewoners in de beschermde stads- en dorpsgezichten;
• De hoge energieprijzen ook deze bewoners nopen tot het nemen van maatregelen 

met de winter in het vooruitzicht;
• De gemeente Maasgouw Global Goals ook op het gebied van duurzaamheid zo veel 

als mogelijk wil naleven;
• Het verduurzamen van woningen binnen beschermd dorpsgezicht niet langer kunnen 

wachten op wet en regelgeving, maar snel duidelijkheid willen hebben over de 
mogelijkheden binnen bereik van eigen kunnen, waardoor het een substantiële 
bijdrage levert aan de leefomgeving, het milieu en dus ook de gezondheid;

• De hoge energieprijzen nopen ook deze bewoners tot het nemen van maatregelen 
met de winter in het vooruitzicht;

• Het goed is om enige duidelijkheid te verschaffen over verduurzaming;
• Een verloedering van ons cultureel erfgoed voorkomen moet worden;
• De werkdruk binnen de organisatie om een en ander tijdig te organiseren erg hoog 

is;

BESLUIT:

Besluitpunt 1: Programma begroting 2023 vast te stellen met daarin de nieuwe programma-
indeling conform het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026

Te wijzigen in:

1. Programma begroting 2023 vast te stellen met daarin de nieuwe programma-
indeling conform het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 met dien verstande dat: 
A. Er met spoed ( tijdelijk) personeel wordt aangetrokken om de nadere

regels met betrekking tot de huidige erfgoedverordening aan te passen en 
deze een-op-een over te nemen voor de nieuwe erfgoedverordening wanneer 
de omgevingswet in werking treedt, alsmede een inhaalslag- t.a.v. de 
duurzaamheidsmaatregelen gemaakt moet worden met betrekking tot 
panden met monumentenstatus/beschermd stads-en dorpsgezicht. Hierdoor 
kunnen de huidige bewoners van de kernen gebruik maken van 
verduurzamingsmogelijkheden, zonder het cultureel erfgoed hiermee te 
schaden.



Raadsvoorstel 08-11-2022
Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2023

B. Er een bedrag ad € 100.000 beschikbaar wordt gesteld voor extra 
personeelskosten voor het genoemde onder sub. A.

C. Aanvragen die betrekking hebben op verduurzaming vastgoed legesvrij 
worden gemaakt.

D. Een en ander gefinancierd wordt uit de post duurzame inzetbaarheid 
vitaliteitsbeleid ad. € 400.00 die daarmee verlaagd wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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