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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.
2.
3.

De Erfgoedverordening 2010 gemeente Nieuwkoop vast te stellen.
De Subsidieverordening monumentenzorg 2010 gemeente Nieuwkoop vast te
stellen.
De Verordening monumentencommissie 2010 gemeente Nieuwkoop vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
in werking. Door de komst van de Wabo verandert er een aantal zaken op het gebied van
vergunningverlening voor monumenten. Deze veranderingen dienen te worden vertaald
in nieuwe gemeentelijke regelgeving op het gebied van de monumentenzorg.
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Kader / Eerdere besluiten
De verordeningen dienen alle ter vervanging van reeds bestaande verordeningen, te
weten: de Erfgoedverordening 2009, Subsidieverordening monumentenzorg 2009 en
Verordening monumentencommissie 2009.

Beoogd effect
De gemeentelijke regelgeving op het gebied van monumentenzorg aanpassen aan de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:
De Wabo dwingt tot aanpassing van de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de
monumentenzorg.
In de Wabo wordt de omgevingsvergunning geïntroduceerd. De omgevingsvergunning
komt in de plaats van een reeks vergunningen, ontheffingen of toestemmingen voor het
realiseren van een fysiek project. De meest bekende daarvan zijn: de bouwvergunning,
de aanlegvergunning, de sloopvergunning, de monumentenvergunning, de
milieuvergunning en de kapvergunning.
De centrale gedachte bij de ontwikkeling van de Wabo is de “één loket gedachte”. Dit
houdt in dat de aanvrager vanaf 1 oktober 2010 maar één omgevingsvergunning hoeft
aan te vragen voor zijn project. Voor de erfgoedverordening betekent dit dat bijvoorbeeld
de omgevingsvergunning voor het bouwen en de omgevingsvergunning voor
monumenten in één verzoek worden aangevraagd. De monumentenvergunning
integreert dus volledig in de omgevingsvergunning.
Bovenstaande heeft gevolgen voor de procedure die moet worden doorlopen voor het
verkrijgen van een monumentenvergunning (per 1 oktober 2010 dus een
omgevingsvergunning voor monumenten). Zo worden de termijnen waarbinnen op een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor monumenten moet worden beslist korter
dan nu het geval is voor een monumentenvergunning. Om alle gevolgen van de Wabo
goed te regelen dient de Erfgoedverordening 2009 te worden vervangen door een nieuwe
verordening. Omdat de Subsidieverordening monumentenzorg en de Verordening
monumentencommissie naar de oude Erfgoedverordening 2009 verwijzen, dienen ook
die verordeningen te worden vervangen. Van de gelegenheid is gelijk gebruik gemaakt
om de verordeningen, daar waar nodig, te updaten.
In de gewijzigde verordeningen wordt niet afgeweken van reeds bestaand beleid en
slechts in beperkte mate van bestaande werkprocessen.
De wijzigingen in de nieuwe verordeningen zijn niet beleidsmatig, maar hoofdzakelijk
procedureel en redactioneel van aard:
- De voornaamste wijziging van de Erfgoedverordening betreft de kortere termijn
waarbinnen beslist moet worden op een aanvraag om omgevingsvergunning voor
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-
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monumenten. Er moet binnen acht weken een besluit worden genomen, anders
gebeurt dit van rechtswege. Gelet op de bestaande frequentie van vergaderingen van
de monumentencommissie (eens in de vier weken), de mogelijkheid om tussentijds
commissievergaderingen in te plannen en de mogelijkheid om in bijzondere gevallen
per e-mail advies uit te brengen aan het college worden op dat punt geen problemen
verwacht met het halen van de nieuwe termijn.
De wijzigingen in de Subsidieverordening monumentenzorg zijn in hoofdzaak
redactioneel van aard. Er is met name gekozen voor een overzichtelijker opbouw van
de verordening en qua terminologie is zoveel mogelijk aangesloten bij de nieuwe
Erfgoedverordening.
Ook in de Verordening monumentencommissie is niet veel gewijzigd. Wel is er,
conform de praktijk, een grotere rol voor de secretaris weggelegd als het gaat om het
aansturen van processen, en is de stemprocedure binnen de commissie verbeterd.
Tevens is de mogelijkheid gecreëerd om commissieleden een vergoeding te geven
als zij in het kader van de advisering aan het college werkzaamheden verrichten
buiten de commissievergaderingen om. Hierbij kan worden gedacht aan het ter
plaatse opnemen van een monument om de staat ervan te onderzoeken en te
bekijken welke wijzigingen aanvaardbaar zijn. Deze vergoeding is alleen mogelijk
binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders en alleen als vooraf aan de
ambtelijke secretaris wordt aangegeven welke werkzaamheden er worden verricht.
De nu nog geldende verordening voorziet niet in deze vergoeding, terwijl in het kader
van een goede advisering van het college in de praktijk soms veel tijd moet worden
besteed aan “buitenwerkzaamheden”.

De overige wijzigingen en een artikelsgewijze uitleg staan vermeld in de toelichting op de
nieuwe verordeningen. Voor de algemene toelichting op de Erfgoedverordening wordt
verwezen naar de toelichting op de model-erfgoedverordening van de Vereniging voor
Nederlandse gemeenten.

Kanttekeningen:
Vanwege de datum van inwerkingtreding van de Wabo moeten de verordeningen worden
behandeld in de raadsvergadering van 23 september 2010. Omdat de verordeningen niet
eerder konden worden voorbereid is er geen tijd overgebleven voor inspraak op de
nieuwe verordeningen.

Financiële / Personele / Juridische consequenties
Door de verordeningen tijdig aan te passen aan de Wabo worden juridische
consequenties voorkomen.
De kortere termijnen in de nieuwe Erfgoedverordening zullen ertoe leiden dat er nog
meer druk komt te staan op de gemeentelijke organisatie, met name het team
Vergunningen.
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Achterliggende stukken die ter inzage liggen
- Erfgoedverordening 2010 gemeente Nieuwkoop;
- Subsidieverordening monumentenzorg 2010 gemeente Nieuwkoop;
- Verordening monumentencommissie gemeente Nieuwkoop;
- Model-erfgoedverordening + toelichting van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten.
Advies meningsvormende raad 9 september 2010
Het mag als een hamerstuk op de agenda van 23 september geagendeerd worden.
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