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Te nemen besluit

- de raad voorstellen de bijgaande concept Erfgoedverordening Leudal 2018
vast te stellen en de huidige Erfgoedverordening 2011 in te trekken.
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1.

Onderwerp

Erfgoedverordening Leudal 2018

2.

Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Op basis van gewijzigde wetgeving is het noodzakelijk de Erfgoedverordening Leudal 2011 in te trekken en
een nieuwe erfgoedverordening voor Leudal vast te stellen. De nieuwe erfgoedverordening Leudal 2018
handelt over het cultureel erfgoed in totaliteit: roerend en onroerend. Zij is gebaseerd op de Erfgoedwet,
de per 1 juli 2016 van kracht is geworden, resterende artikelen van de Monumentenwet 1988 en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. In deze verordening zijn de volgende onderdelen opgenomen:
gemeentelijk erfgoedregister; aanwijzing van beschermde gemeentelijke cultuurgoederen en
verzamelingen; aanwijzing en bescherming gemeentelijke monumenten; advies omgevingsvergunning
rijksmonument; gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en handhaving en toezicht. Verder is in de
verordening een vangnet-artikel opgenomen over archeologie.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bestaande Erfgoedverordening zijn:
Artikel 2: Gemeentelijk erfgoedregister.
Burgemeester en wethouders dienen een register van aangewezen cultureel erfgoed bij te houden;
Artikel 13: Instandhoudingsplicht gemeentelijk monument.
Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud
te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is. Het doel hiervan is te zorgen dat
een eigenaar zijn of haar rijksmonument zodanig onderhoudt dat instandhouding en de
monumentale waarde ervan gewaarborgd zijn. Tevens is het vereiste van een
omgevingsvergunning voor de genoemde activiteiten opgenomen, met uitzondering van normaal
onderhoud en inpandige veranderingen van onderdelen zonder monumentale waarden. Deze
instandhoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten is gelijk gesteld aan de
instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten, zoals opgenomen in de Erfgoedwet;
Artikel 18: Beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht.
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om desgewenst een beschermd bestemmingsplan, of een
beschermende beheersverordening ten behoeve van een te beschermen gemeentelijk stads- en
dorpsgezicht, vast te stellen;
Artikel 23: Vangnet archeologie.
De strekking van dit artikel is te waarborgen dat mogelijk in gronden aanwezige archeologische
waarden, waarvoor in het bestemmingsplan geen beschermende regels zijn opgenomen, niet
worden verstoord. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden hier wel een
verstoring toestaan.

3.

Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling:

Programma krachtige samenleving – collegedoel woon- en leefklimaat
Voorgesteld wordt om de huidige Erfgoedverordening 2011 in te laten trekken en de nieuwe
Erfgoedverordening Leudal 2018 vast te laten stellen door de gemeenteraad.

4.

Argumenten

De bevoegdheid tot het vaststellen van deze verordening komt toe aan de gemeenteraad (artikelen 147 en
149 Gemeentewet). Het college dient een voorstel ter vaststelling van deze verordening aan de raad voor
te leggen.
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5.

Juridisch kader

In 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden. Deze wet handelt over cultureel erfgoed: roerend
(cultuurgoederen en verzamelingen) en onroerend (monumenten en archeologie). Zij vervangt een aantal
bestaande wetten zoals de Monumentenwet 1988 en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De
Monumentenwet blijft voorlopig nog deels van kracht in afwachting van de inwerkingtreding van de
Omgevingswet (per 2021). Artikel 3.16. van de Erfgoedwet stelt dat de gemeenteraad een
erfgoedverordening kan vaststellen. Deze betreft het beheer en behoud van cultureel erfgoed dat van
bijzonder belang is voor de gemeente vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis.

6.

Financiële samenvatting

Niet van toepassing

7.

Overige integrale afstemming

Afstemming heeft plaats gevonden met de medewerker archeologie.

8.

Communicatie

Openbaar:
☑ Actief:
☐
☑
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☐
Toelichting:

9.

Informeren raad
Ter inzage leggen na vaststelling door de raad
Publiceren op Overheid.nl
Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
Plaatsen op website
Plaatsen op social media
Versturen persbericht naar (lokale) media
Plaatsen op intranet
Overige communicatie

Bijlagen
-

Erfgoedverordening Leudal 2018;
Concept raadsvoorstel;
Concept raadsbesluit.
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