
Toelichting 
  
Algemeen  
 
Inleiding 
Het gemeentelijk erfgoedbeleid verandert. Vooral de bundelingen van wetgeving in één Erfgoedwet 
en de invoering van de Omgevingswet (hierna: Ow) stimuleren zowel een meer integraal 
gemeentelijk erfgoedbeleid als de erkenning dat erfgoed een integraal onderdeel is van (de kwaliteit 
van) de fysieke leefomgeving. Door de invoering van deze twee wetten is het bereik van de 
gemeentelijke Erfgoedverordening in vergelijking met de verordening vóór 1 juli 2016 zowel breder – 
het betreft nu monumenten én cultuurgoederen – als smaller: belangrijke fysieke onderwerpen zoals 
de aanwijzing of bescherming van stads- of dorpsgezichten of archeologische waarden en 
verwachtingen worden steeds minder geregeld via een verordening en meer via het 
bestemmingsplan en straks, onder de Ow, het omgevingsplan. Per saldo leidt een en ander tot een 
vereenvoudigde Erfgoedverordening. 
 
De Erfgoedverordening is vernieuwd vanwege de invoering van de nieuwe Erfgoedwet, per 1 juli 
2016. De Erfgoedwet vervangt en integreert verschillende wettelijke regelingen op het gebied van 
het cultureel erfgoed. Naast de Erfgoedwet wordt besluitvorming over cultureel erfgoed in de fysieke 
leefomgeving op termijn geregeld via de Ow. De Erfgoedwet anticipeert op de invoering van de Ow 
door overgangsrecht als gevolg waarvan delen van de Monumentenwet 1988 van kracht blijven, tot 
de inwerkingtreding van de Ow. Daarom is deze verordening zowel gebaseerd op de Erfgoedwet als 
op de Monumentenwet 1988. 
 
In de Ow wordt materieel gezien het bestaande stelsel van monumenten- en sloopvergunningen 
nagenoeg één-op-één overgenomen. Wel vindt op een aantal wetstechnische, procedurele en 
inhoudelijke punten stroomlijning plaats, die samenhangt met de samenvoeging met andere stelsels 
en de achterliggende vereenvoudigingsgedachte. Ook bepalingen over taken en bevoegdheden van 
de gemeentelijke monumentencommissies, de aanwijzing van gemeentelijke beschermde stads- of 
dorpsgezichten en in dat kader het opstellen van beschermende bestemmingsplannen (straks 
omgevingsplannen) en de bepalingen over de archeologische monumentenzorg in 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen gaan over naar de Ow. 
 
Reikwijdte 
De Erfgoedwet integreert vanaf juli 2016 de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013, de 
Wet verzelfstandiging museale diensten, de Monumentenwet 1988, de Wet tot behoud van 
cultuurbezit, de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of 
eigendomsoverdracht van cultuurgoederen en de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit 
bezet gebied. Met de inwerkingtreding van de Ow vervalt daaruit het onderdeel Monumentenwet 
1988, dat overgaat naar de Ow. 
 
In aansluiting op de Erfgoedwet is in 2016 gekozen voor een brede Erfgoedverordening die conform 
het begrip ‘cultureel erfgoed’ ziet op zowel onroerend cultureel erfgoed (monumenten en stads- en 
dorpsgezichten) als roerend cultureel erfgoed (cultuurgoederen).  
Deze verordening ziet in beginsel niet meer op archeologie. Archeologische waarden moesten ook 
voor de Ow worden geborgd via het ruimtelijke spoor (lees: de bestemmingsplannen en de 
afwijkvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)) op 
grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 5.2 van het Besluit  
omgevingsrecht.  
 
Omdat er binnen de gemeente nog bestemmingsplannen zijn waarin de bescherming van 
archeologische monumenten niet is opgenomen die na de inwerkingtreding van de Ow deel 
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uitmaken van het (tijdelijk) omgevingsplan, is in het overgangsrecht afzonderlijk in een 
vangnetbepaling voorzien (artikel 17). 
 
Wettelijke grondslag 
De grondslag voor deze verordening bestaat uit artikel 3.16 van de Erfgoedwet en artikel 38 van de 
Monumentenwet 1988. Na inwerkingtreding van de Ow zal in de Erfgoedwet (artikel 3.16, vierde lid,) 
zijn opgenomen dat deze verordening geen regels bevat over de fysieke leefomgeving als bedoeld in 
artikel 2.4 van de Ow. Dit geldt met een geplande overgangstermijn tot en met 2029. 
 


