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De gemeentelijke erfgoedverordening (laatste versie 21 juli 2011, citeertitel ‘Erfgoedverordening 2011’) beschrijft 

wanneer B&W de Monumentenraad om advies moet vragen en welke termijnen daaraan verbonden zijn. 

Er zijn 4 situaties waarop B&W verplicht is de MR om advies te vragen, dit betreft: 
 

Onderwerp Inhoud (Artikel, lid) Termijnen (Artikel, lid) 

Aanwijs gemeentelijk monument Artikel 3, lid 2 Artikel 4 

Intrekken van de aanwijzing Artikel 8 Artikel 4 

Aanwijzing stads- of dorpsgezicht Artikel 15, lid 2 Artikel 16 

Vaststellen bestemmingsplan Artikel 19, lid 3 Artikel 19, lid 4 
 

In de tabel hieronder  is de artikeltekst en de toelichting op deze tekst uit de erfgoedverordening 2011 ter informatie 

opgenomen. Samengevat komt het erop neer dat: 

1. B&W aan de MR advies moet vragen over: 
a. Aanwijs gemeentelijk monument 
b. Intrekken van de aanwijzing 
c. Aanwijzing stads- of dorpsgezicht 
d. Vaststellen bestemmingsplan 

2. De MR adviseert binnen 8 weken aan B&W 
3. B&W neemt binnen 8 weken (maximaal 16 weken) een besluit 
4. Voor de bestemmingsplan vaststelling adviseert de MR voordat vaststelling in de gemeenteraad plaats vindt 

binnen 12 weken en volgt de gemeente de gebruikelijk procedure voor vaststelling in de gemeenteraad. 
 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kampen/CVDR118736/CVDR118736_1.html


 

 

 

Art-lid Artikeltekst Toelichting 

Artikel 3 De aanwijzing tot gemeentelijk monument 

3-2 Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, 
vraagt het college advies aan de monumentenraad en stellen zij 
degenen die als eigenaren in de kadastrale legger bekend staan 
in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. In 
spoedeisende gevallen kan het vragen van het advies 
achterwege blijven. 

Het college moet het advies inwinnen van de monumentenraad als bedoeld onder artikel 1, sub 
e. De verordening bindt het advies niet aan bepaalde voorschriften over vorm en inhoud. Een 
regeling die de taak en werkwijze van de Monumentenraad bepaalt, is daarvoor de 
aangewezen plaats. 
In de verordening is geen bepaling opgenomen dat voordat het college over een aanwijzing een 
besluit neemt de aanvrager en andere belanghebbenden worden gehoord. Dit is namelijk al 
geregeld in (de artikelen 4:8 en 4:9 van) de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
De verordening bevat geen voorschriften voor de bescherming van het monument gedurende 
de tijd dat de aanwijzingsprocedure loopt, zoals de Monumentenwet 1988 dat doet. De 
spoedprocedure kan in situaties die ernstige gevolgen voor het aan te wijzen monument 
hebben, bewerkstelligen dat binnen korte tijd de verbodsbepalingen van de verordening van 
toepassing zijn. Er moeten dan gegronde redenen aanwezig zijn om de spoedprocedure te 
kunnen gebruiken. 

Artikel 4 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit 

4-1 De monumentenraad adviseert schriftelijk binnen 8 weken na 
ontvangst van het verzoek van het college. 

In dit artikel worden de termijnen genoemd waarbinnen de monumentenraad moet adviseren 
(lid 1) en het college een beslissing moet nemen (lid 2). Door de besluitvorming aan een termijn 
te binden, weten alle belanghebbenden waar ze aan toe zijn. In het kader van de vermindering 
van administratieve lasten dient goed nagedacht te worden over de specifieke invulling met 
betrekking tot de duur van de termijnen. Over het algemeen geldt hoe korter de termijnen zijn, 
des te minder zijn de administratieve lasten voor de burger. 
Het bepaalde in lid 2 heeft tot gevolg dat, wanneer de monumentenraad niet tijdig adviseert, 
het college de volgende keuze kan maken: zonder advies een beslissing nemen, of besluiten om 
een (te laat uitgebracht advies als bedoeld in het eerste lid) toch in hun overwegingen te 
betrekken. Als het college niet tijdig beslist, is op grond van de Awb sprake van een fictieve 
weigering. Ingevolge artikel 6:2 staat voor de aanvrager dan de mogelijkheid van bezwaar of 
administratief beroep open die ook tegen een reëel besluit open zou staan. 
Het artikel bevat geen bepalingen over bekendmaking van het besluit, omdat de Awb dat 
afdoende regelt (afdeling 3.6). 

4-2 Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van het advies 
van de monumentenraad, maar in ieder geval binnen 16 weken 
na de adviesaanvraag. 

4-3 Burgemeester en wethouders kunnen, indien daartoe naar hun 
oordeel gegronde redenen bestaan, de in het tweede lid 
bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen, mits zij 
de betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis stellen binnen de 
in het tweede lid bedoelde termijn. 

Artikel 8 Intrekken van de aanwijzing 

8-1 Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede 
lid, en artikel 4 van overeenkomstige toepassing. 

Dit artikel geeft de mogelijkheid om de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in te 
trekken (lid 1). Voor intrekking van de aanwijzing is het advies van de monumentenraad nodig. 
Monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst waarvan de aanwijzing is ingetrokken 



 

 

Art-lid Artikeltekst Toelichting 
(omdat ze zijn gesloopt of anderszins volledig teloor gegaan), worden door het college van de 
monumentenlijst gehaald.  
Het kan zinvol zijn om voor een gebouw, waarvoor een aanvraag tot intrekking van de 
aanwijzing loopt een (uitvoerige) documentatie te eisen. Enerzijds kan deze voor een goede 
afweging van de aanvraag dienen, anderzijds wordt het gebouw voorafgaand aan de sloop voor 
de lokale geschiedenis gedocumenteerd. 

Artikel 15 Aanwijzing stads- of dorpsgezicht 

15-2 Voordat burgemeester en wethouders over de aanwijzing een 
besluit nemen, vragen zij advies aan de monumentenraad. In 
spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies 
achterwege blijven. 

Burgemeester en wethouders moeten het advies inwinnen van de monumentenraad. De 
verordening bindt het advies niet aan bepaalde voorschriften over vorm en inhoud. De 
verordening die de taak en werkwijze van de monumentenraad regelt is daarvoor de 
aangewezen plaats. 
De aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft altijd betrekking op een gebied. 
De monumentale waarden in het gebied worden door middel van een bestemmingsplan 
beschermd. Er wordt een ander planologisch beleid gevoerd dan in niet stads- of 
dorpsgezichten.  
De verordening bevat geen voorschriften voor de bescherming van het gebied gedurende de 
tijd dat de aanwijzingsperiode loopt. De spoedprocedure kan in situaties die ernstige gevolgen 
voor het aan te wijzen gebied hebben, bewerkstelligen dat binnen korte tijd de verordening van 
toepassing is. Er moeten dan gegronde redenen aanwezig zijn om de spoedprocedure te 
kunnen gebruiken. 

Artikel 16 Termijnen aanwijzingsbesluit 

16-1 De monumentenraad adviseert schriftelijk binnen 8 weken na 
ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders. 

In dit artikel worden de termijnen genoemd waarbinnen de monumentenraad moet adviseren 
en burgemeester en wethouders een beslissing moeten nemen.  
Door de besluitvorming aan een termijn te binden, weten de eigenaren en andere 
belanghebbenden beter waar ze aan toe zijn. De redactie van lid 2 heeft tot gevolg dat, 
wanneer de monumentenraad niet tijdig adviseert, burgemeester en wethouders de volgende 
keuze kunnen maken: zonder één of beide adviezen een beslissing nemen of besluiten om het 
(te laat uitgebrachte advies) toch in hun overwegingen te betrekken. 
Op grond van het derde lid kan, indien daartoe gegronde redenen bestaan, de in het tweede lid 
bedoelde termijn met een redelijke termijn worden verlengd. Voorwaarde is wel dat 
betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld binnen de in het tweede lid bedoelde 
termijn. 
Het artikel bevat geen bepalingen over bekendmaking van het besluit, omdat de Awb dat 
afdoende regelt. 

16-2 Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na 
ontvangst van het advies van de monumentenraad, maar in 
ieder geval binnen 16 weken na de adviesaanvraag. 

16-3 Burgemeester en wethouders kunnen, indien daartoe naar hun 
oordeel gegronde redenen bestaan, de in het tweede lid 
bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen, mits zij 
de betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis stellen binnen de 
in het tweede lid bedoelde termijn. 

Artikel 19 Vaststelling bestemmingsplan 



 

 

Art-lid Artikeltekst Toelichting 

19-3 Alvorens burgemeester en wethouders de gemeenteraad ter 
zake een voorstel doen, wordt de monumentenraad gehoord. 

De gemeenteraad stelt ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht een 
bestemmingsplan vast. De monumentale waarden van een gebied worden daarin onder meer 
vastgelegd.  
Wanneer er ter plaatse al een bestemmingsplan is vastgesteld, bepalen burgemeester en 
wethouders in hoeverre dat als beschermend plan worden aangemerkt. De monumentenraad 
moet hieromtrent advies uitbrengen. 

19-4 De monumentenraad adviseert schriftelijk binnen 12 weken na 
ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders. 

 


