MEMO van college aan de raad
datum

: 6 december 2011

aan

: Gemeenteraad

van

: College

onderwerp

: Erfgoedverordening 2012

Portefeuillehouder

: Dhr. Hietbrink

Inlichtingen bij

: Boukje Detmar/ Martijn Schroor/ Dick Minkman

In de raadscommissie op 24 november 2011 is de ‘Erfgoedverordening 2012’ besproken.
Naar aanleiding daarvan dit memo en de aangepaste verordening, ter bespreking op de
raadsvergadering 15 december 2011.
1

Onder Hoofdstuk 1, artikel 1 (begripsbepalingen), punt i, is toegevoegd dat uitvoering
moet geschieden door gecertificeerde bureaus, evenals in Hoofdstuk 5, artikel 17.

2

In Hoofdstuk 2, artikel 5 is het woord monumentencommissie vervangen door CCK

3

Wat betreft de bevoegdheid tot instellen van een commissie wordt verwezen naar de
Toelichting, Hoofdstuk 1, Sub f en g.

4.

Wat betreft de rol van de eigenaren bij de aanwijzing van een monument:
-werd in de Erfgoedverordening 2012 in de Toelichting, Onderdeel B., hoofdstuk 2,
artikel 3, lid 2 gesteld:
In de verordening is geen bepaling opgenomen dat voordat het college over een
aanwijzing een besluit neemt een aanvrager en andere belanghebbenden worden
gehoord. Dit is namelijk al geregeld in de artikelen 4:8 en 4:9 van de Algemene Wet
bestuursrecht.
Onder belanghebbenden is in ieder geval de rechtmatig eigenaar.
Voor alle duidelijkheid is -naar voorbeeld van de verordening 2006- in Hoofdstuk 2,
artikel 3, punt 2 toegevoegd dat de eigenaar wordt gehoord.
In de toelichting is het hierboven schuingedrukte punt derhalve ook aangepast.
-In de Toelichting, Onderdeel B., hoofdstuk 2, artikel 3, lid 1 wordt gesteld dat Het besluit
tot aanwijzing is een discretionaire bevoegdheid van het college. Na afweging van alle
betrokken belangen kan tot aanwijzing worden besloten. De afweging van de belangen
van de rechthebbende ten opzichte van de te beschermen monumentale waarden moet
uitdrukkelijk gemotiveerd in het besluit naar voren komen (de redengeving).
-Eigenaren worden gehoord, en het college weegt af. In de praktijk zal- behalve in zeer
uitzonderlijke gevallen als dreiging van sloop- het college altijd overeenkomstig de
voorkeur van de eigenaar handelen, zoals het ook nu gebeurt.
Uiteraard kan een eigenaar of andere belanghebbende altijd in bezwaar gaan tegen het
aanwijzingsbesluit van het college, op grond van de Awb, artikel 7.1
1

Voor alle duidelijkheid is dit laatste toegevoegd in de Algemene Toelichting, Onderdeel
B, hoofdstuk 2, Artikel 3, lid 2.
5

Aangaande het Overgangsrecht;
Dit moet in iedere verordening die een andere vervangt worden opgenomen en bepaalt
in dit geval dat op grond van de oude verordening aangewezen monumenten worden
geregistreerd overeenkomstig de nieuwe verordening, en in geval van
vergunningverlening dat aanvragen voor een omgevingsvergunning die zijn ingediend
voor het van kracht worden van onderhavige verordening, worden afgehandeld op grond
van de oude verordening. (In de praktijk zijn dit er naar verwachting maar enkele)
Zie ook Toelichting, Onderdeel B., hoofdstuk 7, artikel 23.
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