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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 

 

Beste relatie, 
 
Kort voordat de coronacrisis een groot deel van de cultuur- en erfgoedsector stil legde, startte de 
inspraakperiode voor de concept Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024. Een gezamenlijke nota, omdat 
beide beleidsterreinen de afgelopen jaren steeds vaker optrokken vanuit één doel: samen werken aan 
een aantrekkelijk Apeldoorn met een zichtbaarder Apeldoorns karakter.  
 
Na overleg met diverse cultuur- en erfgoedrelaties is besloten om het bestuurlijke proces van de Cultuur- 
en Erfgoednota, ondanks de huidige crisis, voort te zetten. De ambities die in de nota zijn beschreven 
staan namelijk niet ter discussie, al zullen de gevolgen van de crisis zeker voelbaar zijn in de nadere 
uitwerking. De directe gevolgen voor de sector zijn nu echter nog nauwelijks te overzien en vragen om 
een eigen proces en aanpak. 
 
Met deze brief informeer ik u over het vervolgproces van de nota en de behandeling in de Politieke Markt 
Apeldoorn (PMA). 
 
De inspraak 
De concept Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorn 2021-2024 met de naam “Apeldoorns Karakter” heeft van 
woensdag 18 maart tot en met woensdag 15 april 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn elf 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengebracht en beantwoord in een zienswijzennota. 
Sommige zienswijzen hebben geleid tot een voorstel om de tekst in de nota aan te passen of aan te 
vullen. Op 19 mei jl. heeft het college van burgemeester en wethouders de zienswijzennota besproken en 
ingestemd met de voorgestelde aanpassingen.  
 
Behandeling in de PMA 
Inmiddels zijn deze aanpassingen verwerkt in de Cultuur- en Erfgoednota. Naar verwachting wordt deze 
nota op 11 juni besproken door de gemeenteraad in de Politieke Markt. Het betreft een digitale 
vergadering, die u kunt volgen via www.apeldoorn.nl/gemeenteraad_apeldoorn.  Op deze website vindt u 
ook de definitieve agenda. 
 
Mogelijkheid tot inspreken 
Tijdens de behandeling in de PMA is er de mogelijkheid om in te spreken. Wilt u inspreken, dan moet u 
dit vooraf melden bij de raadsgriffie.  
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Inspreken kan op verschillende manieren: 

• U kunt tijdens de vergadering inspreken via Microsoft Teams. De inspreektijd bedraagt maximaal 
5 minuten. Wilt u op deze wijze inspreken, stuur dan uiterlijk donderdag 11 juni vóór 12.00 uur 
een mail naar otgriffie@apeldoorn.nl. U ontvangt dan van de raadsgriffie een link om deel te 
nemen aan de vergadering met een uitleg over de werkwijze.  

• U kunt een filmpje opnemen waarin u uw zienswijze op eigen (creatieve) wijze deelt met de 
gemeenteraad. De link stuurt u uiterlijk donderdag 4 juni per mail naar de raadsgriffie 
(otgriffie@apeldoorn.nl). Deze link moet verwijzen naar een openbaar kanaal (zoals YouTube). 
Het filmpje wordt niet getoond tijdens de PMA. Raadsleden ontvangen de link bij hun 
vergaderstukken, zodat zij het voorafgaand aan de vergadering kunnen bekijken.  

 
Heeft u al een schriftelijke zienswijze ingediend? Dan is uw reactie bekend bij de raadsleden. Zij 
ontvangen bij de Cultuur- en Erfgoednota ook de zienswijzennota. Wilt u iets toevoegen aan uw 
zienswijze, dan kunt u dat doen via de bovenstaande mogelijkheden.  
 
Het vervolg 
Na de behandeling op 11 juni (onder voorbehoud) wordt verwacht dat de gemeenteraad de nota op 25 
juni 2020 vaststelt. Door dat besluit wordt de nota definitief en treedt de Cultuur- en Erfgoednota 
Apeldoorn 2021-2024 per 1 januari 2021 in werking. Na vaststelling worden de uitgangspunten van de 
nota vertaald in onder meer prestatieafspraken met instellingen, de cultuurhistorisch en archeologische 
beleidskaarten en bestemmings-/omgevingsplannen. 
 
Meer informatie 
Bent u na het lezen van deze brief op zoek naar aanvullende informatie over de behandeling in de PMA? 
Deze informatie vindt u op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad_apeldoorn.  
Heeft u nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Lizz Tulk, adviseur Cultuur en Erfgoed, via 
mail l.tulk@apeldoorn.nl of telefonisch via 055-580 2668. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
 
 
Petra Zwerink 
Manager Ruimtelijke Leefomgeving en Organisatie 
 

 


