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De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer

Overwegende

f 5 DEC. 1997

dat, het dorp Amstenrade een gaaf voorbeeld is van een ontginningsnederzetting,
aanvankelijk gevormd rond een centrale (leen)hoeve, die later werd vervangen door
een kasteel met bijbehorende kasteeltuin;
dat, de kern haar ontwikkelingsgeschiedenis weerspiegelt en overwegend uit
historisch waardevolle bebouwing bestaat;
dat, het bebouwingsbeeld en de structuur van het gebied waarmee het beschermde
dorpsgezicht wordt uitgebreid daarmee samenhangend en waardevol is;
dat, het gebied van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid en zijn ruimtelijke
structurele samenhang;
Gelet op artikel 35 en artikel 36 van de Monumentenwet 1988;
Gehoord de Raad van de gemeente Schinnen, Gedeputeerde Staten van Limburg, de
voormalige Raad voor Cultuurbeheer en de Rijksplanologische Commissie;

Besluiten
Het beschermde dorpsgezicht Amstenrade uit te breiden met een gebied zoals is
aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 1281 (herzien 1997) en zoals
is omschreven in de toelichting bij dit besluit, in de zin van artikel 1, onder g, van
de Monumentenwet 1988;
Dat met het vigerende bestemmingsplan "Beschermd dorpsgezicht Amstenrade" (GS
11-1-1994) geacht wordt aan het gestelde in artikel 36 van de Monumentenwet 1988
te voldoen;
Van deze beschikking, waarvan tenminste mededeling zal worden gedaan in de
Nederlandse Staatscourant, zal afschrift worden gezonden aan de Raad van de
gemeente Schinnen, Gedeputeerde Staten van Limburg, de Raad voor Cultuur en de
Rijksplanologische Commissie.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na
de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk
bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, Cfi Hoofdafdeling Financien/TZ t.a.v. Bezwaarschriftencommissie OC&W (Cultuurk mevrouw mr. drs. T.E.M.T. van Wezel, Postbus 606,
2700 LZ Zoetermeer.
Tenminste deze beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift
worden gevoegd.
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