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Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2010 agendapunt 7  
 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 14 september 2010 
 
Onderwerp:                           Erfgoedverordening Tynaarlo 2010  
Portefeuillehouder:            Dhr. H. H. Assies  
Behandelend ambtenaar: Mw. drs. J. G. Bosma 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 895 
E-mailadres:                          j.bosma-heun@tynaarlo.nl   
Gevraagd besluit:                  De Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 vaststellen 
Bijlagen:     
-  Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010. 
 
De huidige Monumentenverordening Tynaarlo 2004 moet worden geactualiseerd. De wetgeving is op een 
paar gebieden gewijzigd. In de Monumentenwet 1988 zijn een aantal zaken veranderd en Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz) is sinds 2007 van kracht. Hoewel wel al volgens de wetgeving 
wordt gewerkt was de verordening nog niet aangepast. Verder vraagt de komst van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een aanpassing van de termijnen in de verordening.  
 
Inhoudelijk blijft de grote lijn voor aanwijzing en vergunningen zoals het was. De wijzigingen hebben met 
name betrekking op: 
a. de termijnen voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en de vergunningverlening,  
b. de toevoeging van instandhouding van archeologische terreinen, opgravingen en begeleiding, 
c. de bepaling dat een deskundige monumentencommissie advies uitbrengt aan bevoegd gezag, 
d. de toevoeging om in het kader van de Modernisering  Monumentenzorg (ingezet beleid van de    
     rijksoverheid) gebiedsgerichte bescherming op te nemen in de vorm van beschermd stads- of  
     dorpsgezicht.  
 
De ontwerp Erfgoedverordening heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
1 
Met deze Erfgoedverordening is beperking van de adviesplicht RCE bij monumentenvergunningen door 
de instelling van een deskundige monumentencommissie geregeld. 
Op 1 januari 2009 is een  wetswijziging op de Monumentenwet 1988 van kracht geworden waarin de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (verder: RCE) de gemeente niet meer in alle gevallen adviseert 
over vergunningaanvragen. De advisering is beperkt tot aanvragen die het voortbestaan van het 
monument raken (bijvoorbeeld afbraak, reconstructie en nieuwe bestemming/functie). Gemeenten krijgen 
daarmee meer verantwoordelijkheid bij besluitvorming over aanvragen om een monumentenvergunning. 
Voor overheid en monumenteigenaren betekent dit een vereenvoudiging van de procedure. De 
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voorliggende erfgoedverordening voorziet in de (verplichte) advisering van de Commissies Welstand en 
Monumenten bij vergunningaanvragen. 
 
2 
Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 dient de archeologie een 
duidelijke plaatste hebben in deze verordening. 
De Wet op de archeologische monumentenzorg die op 1 september 2007 van kracht is geworden 
schrijft voor dat gemeenten hun bestemmingsplannen moeten actualiseren met een archeologische 
paragraaf, zodat voldoende rekening kan worden gehouden (wat betreft bescherming) met 
archeologische waarden en het behoud daarvan. Omdat de actualiteit van bestemmingsplannen op zich 
al voor problemen kan zorgen, is het opnemen van een archeologische paragraaf niet eenvoudig of snel 
te realiseren. In de verordening wordt hierin voorzien door het college de bevoegdheid te geven nadere 
regels te stellen voor verstorende activiteiten in een archeologisch monument of 
verwachtingsgebied. Deze nadere regels kunnen dezelfde regels zijn die gaan gelden indien een 
aanlegvergunning zou worden aangevraagd op grond van een aangepast bestemmingsplan, waarin wel 
een archeologische paragraaf is opgenomen. 
 
De verordening is bedoeld als vangnetregeling. Het primaat voor archeologie ligt in de 
bestemmingsplannen. Alleen waar de bestemmingsplannen geen regelingen bevatten op het gebied 
van archeologie, treedt de verordening in werking. 
 
3 
Deze  Erfgoedverordening anticipeert op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo).  
Deze erfgoedverordening sluit qua termijnen aan bij de praktijk zoals deze zal bestaan bij het van kracht 
worden van de Wabo. Daarnaast voorziet het in de wijziging dat het bevoegd gezag wat betreft 
vergunningverlening en handhaving van rechtswege bij burgemeester en wethouders wordt gelegd. Voor 
de rijksmonumenten was dat al het geval. Met de invoering van de Wabo zal dat ook zo zijn voor de 
provinciale monumenten in Drenthe.     
 
4 
Deze erfgoedverordening voorziet in deregulering  
Om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen is de bestaande 
(gemeentelijke) monumentenvergunning vereenvoudigd door de mogelijkheid op te nemen dat het 
college nadere regels kan stellen (uitvoeringsrichtlijnen ) waarmee de vergunningplicht (deels) komt te 
vervallen. In het vervolg kunnen bepaalde (eenvoudige en vastomlijnde) wijzigingen aan een 
monument op grond hiervan vrijwel altijd worden uitgevoerd zonder een instandhoudingbepaling uit 
de verordening te overtreden. Wel wordt een meldingsplicht ingevoerd. De vergunningplicht voor 
complexe wijzigingen blijft gehandhaafd. Separaat zal door het college van B&W een besluit moeten 
worden genomen over de uitvoeringsvoorschriften. 
 

Vervolgprocedure 

De huidige Monumentenverordening wordt ingetrokken en vervangen door de Erfgoedverordening 
Tynaarlo 2010. In verband met de integratie van het beleidsveld archeologie wordt de benaming 
Erfgoedverordening in plaats van het ingeburgerde begrip Monumentenverordening. Erfgoedverordening 
wijst op een bredere benadering dan enkel gebouwde monumenten.   
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Gevraagd besluit 

 
De Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 vaststellen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,   secretaris 
 


