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Samenvatting
Door de invoering van de nieuwe Erfgoedwet dient de gemeentelijke Erfgoedverordening Boekel
2010 te worden vernieuwd. De VNG heeft met de invoering van de nieuwe Erfgoedwet een model
erfgoedverordening opgesteld die met wat kleine aanpassingen kan worden overgenomen door
de gemeente Boekel. Hiermee komt de ‘Erfgoedverordening Boekel 2010’ te vervallen.
Voorgesteld besluit:
De Erfgoedverordening Boekel 2019 met bijbehorend Erfgoedregister Boekel 2019 vast te stellen
Inleiding/probleemstelling:
Het gemeentelijk erfgoedbeleid verandert. Vooral de bundelingen van wetgeving in één Erfgoedwet en de verwachte invoering van de Omgevingswet 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 voorgaande verordening zowel breder
– het betreft nu monumenten én cultuurgoederen – als smaller: belangrijke fysieke onderwerpen
zoals de aanwijzing of bescherming van stads- en dorpsgezichten of archeologische waarden en
verwachtingen worden steeds minder geregeld via een verordening en meer via het
bestemmingsplan en straks, onder de Omgevingswet, het omgevingsplan. Per saldo leidt een en
ander tot een vereenvoudigde Erfgoedverordening.
De Erfgoedverordening dient te worden 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 Omgevingswet. De
Erfgoedwet anticipeert op de invoering van de Omgevingswet door overgangsrecht als gevolg
waarvan delen van de Monumentenwet 1988 van kracht blijven, tot de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Daarom is deze verordening zowel gebaseerd op de Erfgoedwet als op de
Monumentenwet 1988.
In de Omgevingswet zal materieel gezien het bestaande stelsel van monumenten- en
sloopvergunningen nagenoeg één-op-één worden 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
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aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten en in dat kader het opstellen van
beschermende bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen) en de bepalingen over de
archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zullen
overgaan naar de Omgevingswet.
Door de wijzigingen in de wetgeving is het noodzakelijk dat de Erfgoedverordening 2010 (die op
de Monumentenwet is gebaseerd) wordt vervangen. Daartoe is de
voorliggende
Erfgoedverordening 2019 opgesteld. Deze gaat uit van de nieuwe Erfgoedwet en is gebaseerd op
een modelverordening van de VNG.
Relatie met eerdere besluitvorming:

Vaststellingsbesluit Erfgoedverordening 2010
Beoogd resultaat:
In gemeentelijke verordeningen moet verwezen worden naar de Erfgoedwet
In onze Erfverordening 2010 wordt nog naar de oude wetgeving verwezen, met name naar de
Monumentenwet. Omdat deze grotendeels vervangen is door de Erfgoedwet moeten onze
verordeningen geactualiseerd worden.
Gemeenten moeten een erfgoedregister bijhouden
Ons college moet een door eenieder te raadplegen gemeentelijk register bijhouden van krachtens
de Erfgoedverordening aangewezen cultureel erfgoed. In dit register moeten gegevens over de
inschrijving en ter identificatie van het aangewezen gemeentelijk cultureel erfgoed staan. In het
geval van onze gemeente bevat dit register de informatie over de gemeentelijke monumenten.
Instandhoudingsplicht rijksmonumenten in Erfgoedwet
In de Erfgoedwet is een instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten opgenomen. Een eigenaar
moet zorgen dat zijn of haar rijksmonument zodanig onderhouden wordt, dat behoud
gewaarborgd is. Een eigenaar voldoet niet aan de instandhoudingsplicht wanneer onderdelen van
het monument aantoonbaar niet onderhouden zijn en de eigenaar langdurig nalaat om het
noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Achterstallig onderhoud aan dak, aan de constructie maar
ook aan schilderwerk leidt tot verval, waardoor het behoud van het monument niet verzekerd is.
Het maakt niet uit of de verwaarlozing opzettelijk of onbewust gebeurt.
Handhaving mogelijk op basis van instandhoudingsplicht
Met de instandhoudingsplicht kan een gemeente een eigenaar aanspreken die zijn rijksmonument
niet onderhoudt. In het uiterste geval kunnen gemeenten handhavend optreden om het
noodzakelijke onderhoud af te dwingen. Deze handhaving moet proportioneel zijn. Dit houdt in dat
de gemeente niet moet wachten tot een alomvattende restauratie nodig is, maar zij moet ook niet
bij elk ontbrekend likje verf bij de eigenaar op de stoep staan.
Conceptverordening VNG als uitgangspunt genomen
De VNG heeft een conceptverordening beschikbaar gesteld. Deze conceptverordening is
betrokken bij het opstellen van de voorliggende Erfgoedverordening 2019. Daarnaast zijn er lokale
beleidsmaatregelen in de verordening verwerkt.
Erfgoedverordening bevat vangnetartikel voor archeologie
De conceptverordening van de VNG bevat een vangnetartikel voor archeologie. In ons geval is de
archeologische beleidskaart nog niet in alle bestemmingsplannen verwerkt. Voor de gebieden
waar dit nog niet is gebeurd, is het bepaalde in het vangnetartikel van toepassing. In het vangnetartikel wordt verwezen naar de verstoringsoppervlaktes en –dieptes zoals die opgenomen zijn in
de door uw raad vastgestelde archeologische beleidskaart.
Monumentencommissie
De voorliggende erfgoedverordening is ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke
monumentencommissie. De commissie is het eens met de inhoud van de verordening en heeft
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slechts één opmerking. In de modelverordening is opgenomen dat voordat een kerkelijk
monument wordt aangewezen, burgemeester en wethouder overleg voeren over het voornemen
met de eigenaar. De commissie stelt voor om deze bepaling op te nemen voor de aanwijzing van
alle monumenten (dus niet alleen kerkelijke). Deze opmerking is verwerkt in de verordening.
Keuzemogelijkheden:
Uw gemeenteraad kan ervoor kiezen om de voorliggende Erfgoedverordening niet of gewijzigd
vast te stellen. Aanleiding hiertoe wordt niet gezien.
Argumenten:
Gezien de wijzigingen in de wetgeving dient de gemeentelijke Erfgoedverordening 2010
aangepast te worden. In de voorliggende Erfgoedverordening 2019 zijn die wijzigingen vertaald.
Financiële gevolgen en dekking:
Niet van toepassing.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Uw besluit wordt gecommuniceerd in de lokale weekbladen en in de Staatscourant.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
De Erfgoedverordening Boekel 2019 met bijbehorend Erfgoedregister Boekel 2019 vast te stellen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos
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Bijlage 1. Erfgoedverordening Boekel 2019 (incl. toelichting)
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