Ch r isten U nîe
Noord-Brabant

Lokaal Brabant
Meer behoud Brabants erfgoed mogelijk maken
met de nieuwe Omgevingswet
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,
Behandelend Statenvoorstel 19/17 over de Perspectiefnota 2017,
Kennis nemende van:
e het Beleidskader erfgoed 2016-2020 en de drie rollen van de provincie, zijnde:
1) richting geven (middels 4 verhalen van Brabant en de afweegmethodiek must-neednice);
2) lokaal draagvlak stimuleren en beweging faciliteren;
3) behoud mogelijk maken via investeringsbudget Erfgoedfabriek, restauratie-inzet en
RO-instrumentarium.
» het startdocument Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie met als belangrijkste
uitgangspunten: de mens centraal, lerend vanuit de praktijk en uitgaan van 1 overheid en
met focus op 4 grote maatschappelijke opgaven t.w.
1) Brabant, verbonden;
2) Brabant, klimaatzeker;
3) Brabant, welvarend;
4) Brabant, vernieuwt samen.
» de perspectiefnota 2017 van de provincie Noord-Brabant met in het bijzonder bouwsteen
1, paragraaf 3.5 (pag 20/32), en bouwsteen 2, hoofdstuk 8 pag. 30/46.
Overwegende dat:
« de financiële middelen t.b.v. het behoud van Brabants erfgoed beperkt zijn en dwingen tot
het maken van keuzes. Bezuinigingen op het budget de schaarste aan financiële
middelen nog beperkter heeft gemaakt en het budget mogelijk in 2018, tevens
uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, al uitgeput zal zijn;
» behoud van erfgoed ook mede mogelijk kan worden gemaakt middels herbestemming en
inzet van andere RO-instrumentaria, maar waarvoor tevens lokale betrokkenheid en
participatie als voorwaarden worden gesteld;
* het proces van de Brabantse Omgevingsvisie zich inmiddels in de durffase bevindt,
waarin ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe RO-instrumenten met daarin
verweven een nadrukkelijke nauwe maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie
centraal staan.
Dragen Gedeputeerde Staten op:
experimenteren met nieuwe RO-instrumenten zoals in de omgevingswet bedoeld (en
zoals ook diverse koplopergemeenten hiermee aan de slag zijn) om zo meer behoud van
Brabants erfgoed mogelijk te maken (als zijnde een van de kerntaken van de provincie)
en deze kennis en ervaring te delen met Provinciale Staten;
aan te bieden (middels een Statenmededeling) met-daarin tevens npgenomen wanneer
cte rosultaton zijn to vorwaGfitea.
en gaan over tot de orde van de dag.
Caroline van Brakel,
Marianne van der Sloot
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