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Gemeenten kunnen aan het Steunpunt vragen stellen over 

erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, 

cultuurlandschap en cultuurhistorie in de Omgevingswet. 

U ontvangt kosteloos een onafhankelijk advies over vraagstuk-

ken waar uw gemeente mee worstelt. Neem contact op via 

072-5204459 of info@steunpunterfgoednh.nl en kijk op onze 

website www.steunpunterfgoed.nl voor meer informatie.

Dit stroomdiagram is een schematische weergave van het proces dat doorlopen wordt 
als een pand, gebied, (groen) object of structuur (hierna object genoemd) aangewezen 
wordt als gemeentelijk monument. De juridische stappen en overige werkzaamheden 

moeten een zorgvuldig aanwijzingsproces en een goede samenwerking met 
belanghebbenden waarborgen. Deze handreiking ‘Aanwijzing gemeentelijk monument’ 

is de toelichting op het stroomdiagram, met uitleg en praktische tips.

1. Beleidgemeentelijk 
monument Inzichtelijk maken wat de aanleiding is om het object in 

onderzoek te brengen, leg de link met het erfgoedbeleid:

Van erfgoed binnen uw gemeente erfgoedvisie/omgevingsvisie: hoe verhoudt het 
object zich tot het erfgoedbeleid? Is er een duidelijke 
relatie met bijvoorbeeld ambities in de erfgoedvisie?
erfgoedverordening/omgevingsplan: wat zijn de 
kaders voor gemeentelijke monumenten?
subsidieverordening: welke subsidiemogelijkheden 
zijn er?
begroting: hoeveel budget is er voor het aanwijzen 
en monitoren van gemeentelijke monumenten?

Opbouw en inhoud redengevende omschrijving. Wat is 
gebruikelijk bij deze gemeente?
Onderzoek van het object, een belangrijk contactmoment 
met de eigenaar.
Opstellen van de redengevende omschrijving.
Eventueel: concept redengevende omschrijving voorleggen 
aan de eigenaar en/of collega’s.
Eventueel: in behandeling nemen van zienswijzen.

Opstellen collegevoorstel/raadsvoorstel met dossier.
Besluitvorming door college of raad.
Versturen van de besluitvormingsbrief, overeenkomstig het 
bepaalde in de erfgoedverordening en artikel 3:41 Awb. 
Check juridisch verplichte zaken zoals rechtsmiddelen-
clausule (bezwaar en beroep).
Bijschrijven in het monumentenregister.
Optioneel: bekendmaking via het gemeenteblad.

Advies gemeentelijk erfgoedspecialist.
Advies gemeentelijke adviescommissie.
Bij zienswijzen: schriftelijke reactie op zienswijze 
eigenaar.
Eventueel: nodig de eigenaar uit om als toehoorder bij 
de gemeentelijke adviescommissie aanwezig te zijn.
Bij tegenstrijdige belangen: toelichting tegenstijdige 
belangen gemeente.

Schriftelijke reactie op eventueel ontvangstbezwaar.
Contactmoment met bezwaarmaker; is een formele 
bezwaarprocedure te voorkomen?
Verweer voorbereiden, afstemming met de gemeentelijke 
juridische afdeling.
Behandeling bezwaar, ambtelijk of door bezwaren-
commissie.
Besluit op bezwaar aangetekend naar alle gerechtigd 
eigenaren.

De kennisgevingsbrief wordt naar alle zakelijk gerechtig-
den gestuurd. Check juridisch verplichte zaken zoals 
voorbescherming en zienswijze.
Verzoek tot bezichtiging van het object, eventueel via de 
kennisgevingsbrief.
Informeer de eigenaar: aanwijzingsprocedure, 
inhoudelijke motivatie, praktische informatie.
Informeer collega’s van bijvoorbeeld de afdeling 
vergunningen en ruimtelijke ordening.
Eventueel: persoonlijk contact leggen met de eigenaar. 
Investeer in een goede relatie met de eigenaar.

3. Kennisgeving 

4. Onderzoeksfase  5. Dossiervorming  

7. Bezwaar en beroep 
6. Besluitvorming

2. Voortraject

Contact met de monumenteneigenaar: bewustwording 
monumentwaarden, vergunningplicht, subsidiemogelijk-
heden, deelname Open Monumentendag etc.
Contact met direct betrokken afdelingen: dossier bijhouden, 
ontwikkelingen in en rondom het monument, publieks-
bereik, algemene ruimtelijke ontwikkelingen en het effect 
op de cultuurhistorie.
Actualiseren en bijstellen van erfgoedbeleid en begrotingen, 
waar gaat de gemeente zich op richten en is er voldoende 
budget?

8. Nazorg

Formuleer kort de motivatie om het object in onderzoek te 
brengen.
Hoeveel geld en capaciteit is er nodig voor het aanwijzings-
traject?
Het college neemt het besluit/geeft opdracht om het object 
in onderzoek te brengen.
          Op aanvraag van derden: schriftelijk informeren van de 
          aanvrager.
          Bij een inventarisatie: opstellen van de longlist/shortlist
          op basis van bijvoorbeeld een quickscan. 
          Benut kansen voor participatie.
Wie voert het onderzoek uit? Eventueel selectie van een 
onderzoeksbureau.
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In Nederland mogen gemeenten gebouwen, 
objecten of structuren (hierna objecten) 
aanwijzen als gemeentelijk monument als die 
betekenisvol zijn in de gemeentelijke context 
vanwege hun cultuurhistorische, architectoni-
sche, stedenbouwkundige of landschappelijke 
waarde. Door objecten aan te wijzen als 
gemeentelijk monument worden zij be-
schermd tegen sloop en oneigenlijk gebruik. 
Het doel is om monumenten te bewaren voor 
de toekomstige generaties terwijl ze ook nut 
hebben voor de huidige samenleving. Het 
behoud van een monument begint met het 
gebruik ervan en daarom mogen monumenten 
aangepast worden aan de eisen van de huidige 
tijd, met inachtneming van hun monumentale 
waarde.

Deze handreiking beschrijft de procedure voor 
het aanwijzen van objecten als gemeentelijk 
monument. De stappen die een gemeente 
doorloopt voor een juridisch gegrond aanwij-
zingsproces komen een voor een aan de orde. 
Daarnaast bevat de handreiking praktische tips 
voor het aanwijzingsproces, bijvoorbeeld over 
het contact met de eigenaar en de gemeentelij-
ke adviescommissie, het opbouwen van een 
dossier, zienswijzen (horen voordat het besluit 
is genomen) en bezwaarprocedures (horen 
nadat het besluit is genomen).

De aanwijzingsprocedure voor gemeentelijke 
monumenten verandert met de inwerkingtre-
ding van de Omgevingswet. In deze handrei-
king staan de veranderingen in elke fase van 
het aanwijzingsproces in aparte kaders be-
schreven. Mocht deze informatie in de aanloop 
naar de invoering van de Omgevingswet 
wijzigen, dan zal de handreiking worden 
aangepast.

Inleiding Ruimtelijke en objectgerichte 
vormen van bescherming

Gemeenten staan voor het behoud van hun 
erfgoed verschillende vormen van bescher-
ming ter beschikking. Het beschermen van 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische 
waarden vindt doorgaans plaats via de 
ruimtelijke ordening – denk aan dubbelbe-
stemmingen in bestemmingsplannen zoals 
de waarde cultuurhistorie. Ook de waarden 
van (rijks)beschermde stads- of dorpsge-
zichten worden met conserverende regels in 
het bestemmingsplan vastgelegd. Middels 
de aanduiding van karakteristieke of beeld-
bepalende panden wordt de kwaliteit van 
de buitenzijde van objecten beschermd. 
Ook het welstandsbeleid biedt mogelijkhe-
den om cultuurhistorische waarden te 
beschermen, vooral aan de zijden die 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

Voor bescherming van het gehele exterieur 
(ook de achterzijde), het interieur en de 
omgeving van gebouwen wordt vaak 
gekozen voor het toekennen van de status 
van gemeentelijk monument. Via dit instru-
ment zijn ook de materialen en bouwtech-
nieken en de plattegrondstructuur en monu-
mentale waarden aan de binnenzijde van 
het gebouw beschermd. Natuurlijk is er 
overlap en wisselwerking tussen ruimtelijke 
en objectgerichte instrumenten, maar in 
beginsel is het goed om na te denken over 
het doel van de bescherming en hierbij het 
passende instrument te kiezen.

Ruïnekerk, Oude Niedorp
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1. Gemeentelijk erfgoedbeleid

Volgens de Erfgoedwet kunnen gemeenten 
regels stellen over het aanwijzen van objecten op 
hun grondgebied als gemeentelijk monument.  
Dit zijn objecten, ensembles en structuren die 
voor de gemeente karakteristiek zijn. Het zijn 
lokale identiteitsdragers, objecten waar verhalen 
aan verbonden zijn of met bijzondere waarde in 
architectonisch, esthetisch, landschappelijk of 
stedenbouwkundig opzicht. Door ze als gemeen-
telijk monument te beschermen, borgt de 
gemeente dat er zorgvuldig mee omgesprongen 
wordt en dat het erfgoed ook op de lange termijn 
bewaard blijft – bij uitstek een publiek belang.

Erfgoednota
In een erfgoednota verwoordt de gemeente haar 
visie op het omgaan met beschermde monu-
menten, beschermde stads- en dorpsgezichten 
en andere waardevolle structuren, landschap-
pen, immaterieel erfgoed en roerende objecten. 
Ook beschrijft ze hierin of er ambities zijn voor 
het aanwijzen van nieuwe monumenten, bijvoor-
beeld van een bepaalde bouwperiode zoals Post 
65, of van een bepaald gebouwtype zoals 
stolpboerderijen.

Erfgoedverordening
De kaders voor het aanwijzen van monumenten 
worden geformuleerd in het gemeentelijk 
erfgoedbeleid, vaak neergelegd in een erfgoed-
nota. Of en hoe gemeenten monumenten 
aanwijzen, staat in de gemeentelijke erfgoedver-
ordening – bijvoorbeeld hoelang een procedure 
mag duren, of de gemeente aan voorbescher-
ming doet, op welke wijze zij de bescherming 
vormgeeft (vergunningplicht, instandhou-
dingsplicht), en wanneer de adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit geraadpleegd wordt.

Een veel gehoord bezwaar tegen monumenten-
aanwijzingen is dat de gemeente iets oplegt aan 
de eigenaar. Sommige gemeenten kiezen 
daarom uitsluitend voor vrijwillige aanwijzing en 
er zijn gemeenten die alleen in uitzonderlijke 
gevallen een aanwijzing ‘opleggen’. Als een 
gemeente zich beperkt tot vrijwillige aanwijzing 
ontneemt zij zichzelf echter de mogelijkheid om 

erfgoed te beschermen dat in handen is van een 
onwelwillende eigenaar. Dat gaat voorbij aan het 
algemeen belang van het cultureel erfgoed voor 
de gehele samenleving.

Onder de Omgevingswet moet de erfgoedveror-
dening worden aangepast. Alle regels daaruit die 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving 
moeten worden overgezet naar het omgevings-
plan. Hiervoor hebben gemeenten tot 2029 de 
tijd – tot dan blijft een groot gedeelte van de 
erfgoedverordening nog bestaan (zie ook de 
handreiking Minimale Acties onder de Omge-
vingswet). Met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet dient de huidige erfgoedverorde-
ning al wel technisch te zijn aangepast, zodat 
gemeenten onder de Omgevingswet kunnen 
blijven werken. Om gemeenten op weg te helpen 
heeft de VNG de wettelijke grondslagen en 
formele verwijzingen geactualiseerd in de Model 
erfgoedverordening 2016.

Gemeentelijke subsidies
Onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan 
het monument zijn vergunningplichtig. Bijna alle 
werkzaamheden vallen hieronder, behalve 
regulier onderhoud in dezelfde materialen, 
waarbij het uiterlijk van het pand niet verandert, 
en het wijzigen van niet-monumentale interieu-
ronderdelen. Werkzaamheden aan monumenten 
zijn doorgaans wat duurder dan aan niet-monu-
mentale objecten. Voor de meerkosten van 
rijksmonumenten en provinciale monumenten 
stellen de provincie en het Rijk een instandhou-
dingssubsidie beschikbaar en er zijn laagrenten-
de leningen.

Een subsidieregeling voor eigenaren is een 
belangrijke tegemoetkoming, het monument is 
tenslotte vanuit het algemeen belang be-
schermd, al draagt de eigenaar de verantwoor-
delijkheid ervoor. Met een gemeentelijke subsi-
dieregeling geeft een gemeente het signaal dat 
zij wil delen in deze verantwoordelijkheid. 
Hiermee creëert de gemeente meer draagvlak 
voor monumenten bij monumenteneigenaren. 
In 2022 heeft ongeveer 75 procent van de 

Mijn Genoegen, Duivendrecht
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Noord-Hollandse gemeenten een subsidieveror-
dening voor gemeentelijke monumenten. Ook 
bieden gemeenten aan om bouwhistorisch, 
herbestemmings-, verduurzamings-, of kleur-

onderzoek te laten uitvoeren op kosten van de 
gemeente. Een andere mogelijkheid om eigena-
ren tegemoet te komen is het kwijtschelden van 
leges bij vergunningaanvragen.

Gemeentelijke monumenten onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet zal de aanwijzing van gemeentelijke monumenten via het 
omgevingsplan plaatsvinden. Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefom-
geving van het gemeentelijk grondgebied. De gemeente is verantwoordelijk voor een 
‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ in het omgevingsplan. Dit kan door 
regels aan activiteiten te stellen voor (een gedeelte van) het grondgebied of door functie-
aanduidingen met de toegelaten activiteiten te koppelen aan locaties.

De aanwijzing van een gemeentelijk monument gebeurt dan door het object in het 
omgevingsplan met de functie ‘gemeentelijk monument’ aan te duiden en door in de 
regels voor activiteiten, bepalingen op te nemen voor cultureel erfgoed. Gemeenten 
moeten de monumenten in het omgevingsplan aangeven en van een contour voorzien. 
Aan de functieaanduiding gemeentelijk monument verbindt de gemeente regels die de 
bescherming ervan borgen. De gemeente kan die regels zelf opstellen, maar ze kan ook 
de algemene regels en vergunningplicht die voor rijksmonumenten gelden kopiëren. 

Met de komst van de Omgevingswet krijgt cultureel erfgoed een bredere reikwijdte en een 
meer integrale positie dan we gewend zijn onder de huidige wet- en regelgeving. Cultu-
reel erfgoed maakt onderdeel uit van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet, 
namelijk een gezonde en veilige leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. De 
integrale benaderingswijze van de Omgevingswet biedt kansen om cultureel erfgoed een 
meer vanzelfsprekende rol te geven in ruimtelijke ontwikkelingen.

De overgang naar de Omgevingswet is een goed moment om het erfgoed waar nodig nog 
beter in kaart te brengen en wellicht om het gemeentelijk monumentenbestand zelfs uit 
te breiden. Het is mogelijk om de gemeentelijke monumenten een-op-een over te zetten 
naar het omgevingsplan, maar de transitie naar de Omgevingswet kan ook aanleiding zijn 
voor een herwaardering van het erfgoed in de gemeente. Denk aan het herwaarderen van 
beeldbepalende panden, het maken van inventarisaties van jong erfgoed of van gebouw-
typen en (groen)structuren die bijzonder zijn voor de lokale geschiedenis. Goede inventa-
risaties, orde- en verwachtingskaarten bieden overzicht en vergemakkelijken het aanwij-
zingsonderzoek en -proces.

O
M

GEVIN
GSW

ET

Tip: Als de aanwijzing van nieuwe monumenten past bij de vastgelegde gemeente-
lijke ambities, komt dat het bestuurlijk draagvlak ten goede. Benut de beschikbare 
beleidsinstrumenten en zorg voor samenhang tussen deze stukken. De erfgoedvisie 
en de omgevingsvisie bevatten de langetermijn ambities en in de verordeningen 
wordt de praktische uitvoering uitgestippeld.

Tip: Participatie en goed contact met de eigenaar zijn dé sleutel voor een goed 
aanwijzingsproces en om draagvlak voor monumentenaanwijzingen te creëren. 
De FARO-gedachte biedt inspiratie: hoe kan erfgoedparticipatie bijdragen aan 
betekenisvol erfgoed?

TIPS

Nonnenkappen, Amstelveen
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2. Het voortraject

Er zijn grofweg drie aanleidingen voor gemeen-
ten om over te gaan tot aanwijzing van een 
gemeentelijk monument:
•  een object wordt in onderzoek genomen 

naar aanleiding van een cultuurhistorische 
inventarisatie op initiatief van de gemeente. 
De inventarisatie betreft een gebied of een 
bepaalde categorie (zoals bouwperiode, 
bouwstijl of bouwtype);

•  een object wordt in onderzoek gebracht op 
initiatief van de gemeente of op verzoek van 
een belanghebbende zoals de eigenaar, een 
lokale historische vereniging of landelijke 
erfgoedvereniging zoals Heemschut of het 
Cuypersgenootschap;

•  een spoedsituatie omdat sloop dreigt 
waarbij de gemeente de voorbescherming 
zo snel mogelijk in werking stelt door het 
bekendmaken van een voornemen tot 
aanwijzing als monument.  De meeste 
erfgoedverordeningen bevatten geen 
procedure voor spoedeisende gevallen. Een 
aparte spoedprocedure is niet nodig als 
geregeld is dat een object bescherming 
geniet zodra het voornemen tot aanwijzing 
bekendgemaakt is en het object in onder-
zoek wordt gebracht.

Een aanwijzingsprocedure op initiatief 
van de gemeente
Vaak worden objecten in procedure tot aanwij-
zing gemeentelijk monument gebracht op 
initiatief van de gemeente. Dit kan om een 
incidenteel geval gaan of onderdeel zijn van een 
inventarisatie. Een incidenteel geval is bijvoor-
beeld als een object onder de aandacht komt 
door de aanvraag voor een sloopvergunning. In 
zo’n geval kan een voornemen tot aanwijzing 
bekend worden gemaakt – waarmee het object 
onder de voorbescherming valt.

Een aanwijzing aan de hand van een inventarisa-
tie heeft meerdere voordelen. Een inventarisatie 
maakt duidelijk hoe het object zich verhoudt tot 
de andere gebouwen, bouwwerken of terreinen 

uit eenzelfde categorie in de gemeente en dit 
maakt de uiteindelijke afweging van monumen-
tale waarden makkelijker. Ook kan een inventari-
satie plaatsvinden op basis van een bepaald 
gebied.

Potentiële monumenten kan de gemeente zelf 
selecteren. Bij voorkeur vindt in dit stadium 
participatie plaats, bijvoorbeeld door het 
aanstellen van een voorbereidingscommissie, 
met daarin bijvoorbeeld de gemeentelijk erf-
goedspecialist, een afgevaardigde van de 
adviescommissie en vertegenwoordigers van de 
lokale historische vereniging(en), een onderne-
mersvereniging en/of andere belanghebbenden. 
De selectie dient plaats te vinden op basis van 
een vastgestelde visie of duidelijke motivatie 
waarom het object in aanmerking komt voor de 
status gemeentelijk monument. In het verleden 
werd vaak een puntensysteem gehanteerd, 
tegenwoordig wordt doorgaans gebruikgemaakt 
van een inhoudelijke motivatie gebaseerd op de 
cultuurhistorische, architectonische en steden-
bouwkundige waarden, gaafheid en herkenbaar-
heid of zeldzaamheid – de standaard criteria 
zoals die zijn ontwikkeld door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Het uitgeschreven verslag 
van deze motivatie heet ook wel een quickscan.

Na de inventarisatie of voorselectie kan aan de 
hand van een classificering een selectie gemaakt 
worden van de objecten, waarbij grofweg drie 
verschillende categorieën overblijven:
•  potentieel monument: objecten die op alle 

selectiecriteria hoog scoren;
•  twijfelgeval: objecten die nader onderzoek 

behoeven;
•  geen monumentale waarden: objecten die 

zich onvoldoende op de selectiecriteria 
onderscheiden.

Met name de eerste gevallen kunnen aanleiding 
zijn tot het (laten) opstellen van een redengeven-
de omschrijving. Deze opdracht van de wethou-
der is geen collegebesluit, althans geen besluit 
waartegen een rechtsmiddel openstaat.

Gemaal de Ronde Hoep, Ouderkerk aan de Amstel
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Een aanwijzingsprocedure op verzoek
Soms wordt een object op verzoek van een 
andere partij dan de gemeente in onderzoek 
gebracht. Verzoeken om aanwijzing tot monu-
ment komen veelal bij de gemeente binnen via 
historische of erfgoedverenigingen en soms via 
eigenaren zelf. De aanwijzingsprocedure ver-
schilt weinig van een aanwijzing op initiatief van 
de gemeente. Een beslissing op aanvraag dient 
in ieder geval binnen een redelijke termijn te 
worden genomen. Sommige gemeenten hebben 
in hun erfgoedverordening een concrete termijn 
opgenomen voor de afhandeling van een 
procedure die door derden geïnitieerd wordt. 
Het besluit wordt overigens niet alleen aan de 
rechthebbende bekendgemaakt, maar ook aan 
de aanvrager. Als de aanvraag wordt afgewezen 
kan het nodig zijn om nog een zienswijze van de 
aanvrager in behandeling te nemen (aldus 
artikel 4:7 Awb. Het horen van de rechthebbende 
(niet-aanvrager) gebeurt op grond van artikel 4:8 
Awb).

Een aanwijzing op verzoek van derden gebeurt 
vaak ad hoc, vooral als het om één object gaat. 
De aanwijzingsprocedure is dan geen onderdeel 
van een groter onderzoek – en dat vraagt 
capaciteit en budget bij de gemeente, al kan ze 
het onderzoek ook uitbesteden. Het doorlopen 
van de procedure vraagt echter sowieso veel tijd. 
Gemeenten houden een dossier bij, hebben 
contact met de eigenaar, ook in het voortraject. 
Mogelijk moet de aanvrager worden gehoord op 
grond van artikel 4:7 Awb. Vervolgens moet de 
aanwijzing worden voorgelegd aan de gemeen-
telijke adviescommissie, de eventuele bezwaar-
procedure doorlopen worden en uiteindelijk 
moeten een collegevoorstel en -besluit geschre-
ven worden. Het is dan ook raadzaam om van 
tevoren goed in kaart te brengen wie verant-
woordelijk is voor welke werkzaamheden.

Tip: Als er meerdere objecten tegelijk in onderzoek worden genomen, is het ver-
standig om met tranches te werken. Zo wordt de werkdruk verdeeld en komt er 
meer ruimte en aandacht voor bijvoorbeeld bezwaarprocedures. De tranches 
kunnen per gebied zijn, maar bijvoorbeeld ook per categorie.

Tip: Communiceer voorafgaand aan de (voor)selectie via de gemeentelijke kanalen 
waarom de objecten in onderzoek gebracht worden en wat het belang is van 
behoud door bescherming. Denk aan een interview met de wethouder in de 
plaatselijke media.

Tip: Voorbescherming voorkomt dat een zaak tijdens de onderzoeksfase vergun-
ningvrij gesloopt of gewijzigd kan worden. Veel gemeenten gebruiken voorbe-
scherming als laatste redmiddel bij spoedsituaties zoals sloopdreiging.

TIPS

Hydrapier, Haarlemmermeer
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3. Voornemen tot aanwijzing 
van een gemeentelijk 
monument
Als een object in onderzoek gebracht wordt tot 
aanwijzing als gemeentelijk monument, dienen 
alle zakelijk gerechtigden – zoals vermeld in het 
kadaster – een kennisgevingsbrief te ontvangen. 
Daarin staat dat de gemeente start met de 
procedure tot aanwijzing van het object. Indien 
dat in de Erfgoedverordening staat, wordt 
medegedeeld dat er voorbescherming geldt 
vanaf het moment dat de kennisgevingsbrief 
verstuurd is. In andere gevallen kan apart tot 
voorbescherming worden besloten. Tot slot 

wordt in de kennisgevingsbrief verwezen naar de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
tegen het voornemen tot aanwijzing. Het bestuur 
zal namelijk naast de monumentale waarden 
ook de zienswijzen (de belangen en eventuele 
bezwaren van de eigenaar) meewegen bij het 
uiteindelijke besluit. De termijn voor het indie-
nen van een zienswijze wordt vaak gesteld op zes 
weken. De meeste gemeenten vragen in de 
kennisgevingsbrief tevens of de eigenaar een 
afspraak wil maken voor een bezichtiging. 

Kennisgeving onder de Omgevingswet

Een gemeentelijk monument wordt aangewezen via een aanduiding in het omge-
vingsplan. Bij een wijziging van het omgevingsplan geeft de gemeente kennis van 
het ontwerp-omgevingsplan en legt dit ter inzage. Daarna kan men een zienswijze 
inbrengen. Het ligt voor de hand zakelijk gerechtigden daarnaast middels een 
kennisgevingsbrief op de hoogte te stellen. Er wordt nog onderzocht hoe invulling 
kan worden gegeven aan de kennisgeving.

De kennisgevingsbrief in twee fasen

Het is mogelijk om de kennisgevingsbrief op te splitsen in twee brieven: één die mede-
werking vraagt voor het onderzoek en waarin verzocht wordt om toegang tot het object, 
en één die de eigenaar officieel informeert over het voornemen tot onderzoek en waarin 
gevraagd wordt om een zienswijze in te dienen. In deze handreiking wordt uitgegaan van 
één kennisgevingsbrief met alle informatie.

De inhoud van de kennisgevingsbrief.

•  De brief bevat de adresgegevens en de perceelnummers.
•  Er staat een korte motivatie waarom het college van burgemeester en wethouders 

besloten heeft om het gebouw, bouwwerk of terrein in onderzoek te brengen.
•  Er wordt vermeld wie dit onderzoek zal uitvoeren.
•  Toelichting op de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van dat onderzoek.
•  Indien van toepassing: vermelding dat voorbescherming van kracht is na ontvangst 

van de (aangetekend verstuurde) kennisgevingsbrief.
•  De eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen, binnen 

een termijn van bijvoorbeeld zes weken.
•  In de kennisgevingsbrief staat op grond van welk artikel besloten is om het onder-

zoek te laten uitvoeren.
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Kantongerecht, Hilversum
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Tip: Een voorbescherming lijkt een zwaar middel, maar zorgt ervoor dat de gemeente 
het proces zorgvuldig en ongehaast kan doorlopen, omdat zo de (vermoedelijk) 
aanwezige monumentale waarden gedurende de onderzoeksfase niet kunnen worden 
aangetast.

Tip: Geef de (voor)selectielijst door aan de afdelingen ruimtelijke ordening, steden-
bouw, vergunningen, en toezicht en handhaving in verband met het systeem van 
vergunningen. Goede interne communicatie kan sloop of verbouw van objecten 
waarop een voorbescherming rust, voorkomen.

Tip: Vanwege privacywetgeving is het niet mogelijk om de eigenaar of eigenaren 
vooraf telefonisch te informeren. Zorg ervoor dat de brief bij de daadwerkelijk gerech-
tigde (meestal de eigenaar) terechtkomt. Adresgegevens zijn te verkrijgen via het 
kadaster en het is verstandig om de brief aangetekend te versturen.

Tip: Zorg dat de eigenaar het voornemen niet via de media verneemt – informeer 
hem/haar dus op tijd.

Tip: Sommige eigenaren maken voor het eerst kennis met het concept ‘monument’. 
Voorlichting is belangrijk om begrip en draagvlak te creëren. Verwijs een eigenaar 
naar deugdelijke informatie op internet en/of ga zelf in gesprek aan de keukentafel.

Tip: Let op de toon van de brief. Naast het juridische aspect van de kennisgevingsbrief 
is hij bedoeld om de eigenaar te informeren en te enthousiasmeren voor een mogelij-
ke aanwijzing tot monument. Schrijf bijvoorbeeld iets over de voorselectie, de lokale 
geschiedenis of over waarderingscriteria die gehanteerd worden tijdens het onder-
zoek.

Tip: Het is goed om te benoemen dat het doel van de aanwijzing is dat er ook in de 
toekomst zorgvuldig met het object wordt omgegaan en dat er bij gemeentelijke 
monumenten hogere eisen gelden voor een eventuele verbouwing of verduurzaming, 
maar dat dit niet betekent dat de eigenaar helemaal niets meer mag veranderen aan 
het monument.

Tip: Het onderzoek kan door de gemeente of een externe partij worden uitgevoerd. 
Vertel in de brief of tijdens een kennismakingsgesprek iets over de deskundigheid van 
de onderzoeker(s) en hoe die te werk zal gaan.

Tip: Informeer de eigenaar over het proces: wanneer vindt het veldonderzoek plaats, 
hoe lang duurt het bezoek, hoe lang duurt de gehele onderzoeksprocedure en welke 
stappen worden doorlopen?

Tip: Veel eigenaren hebben vragen over het maken van foto’s. Informeer eigenaren 
over de openbaarheid van de redengevende omschrijving en vertel dat zij zelf bepalen 
waar wel en waar geen foto’s genomen mogen worden.

Tip: Mocht een eigenaar naar aanleiding van de kennisgevingsbrief telefonisch 
contact opnemen, neem dan echt de tijd voor dit gesprek. Wees toegankelijk. Als 
gemeentelijk erfgoedspecialist ben je voor de eigenaar voorlopig het officiële aan-
spreekpunt en ze moeten je kunnen vertrouwen.

TIPS

Grenspaal, Amstelveen
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Voorbeeld kennisgevingsbrief 

Aan [woonadres zakelijk gerechtigde]
Afzender
Datum
Betreft: Kennisgeving onderzoek monumentale waarden [object] [adres]
Bijlage 1: Collegebesluit voornemen tot aanwijzing tot monument
Bijlage 2: Informatiebrochure gemeentelijke monumenten (optioneel)

Geachte [voorletters en achternaam]

In de gemeente [naam] vinden we de schoonheid en de kwaliteit van de leefomgeving heel belangrijk. Daarom 
beschermen wij historisch waardevolle gebouwen, objecten, (groen)ensembles en gebieden als gemeentelijk 
monument. Uw [zaak] [op/aan/in adres], kadastraal bekend als [kadasternummer] is ook karakteristiek voor onze 
gemeente. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom onderzoeken of aanwijzing tot monument 
van uw [zaak] op zijn plek is. Dit collegebesluit vindt u als bijlage bij deze brief.

Het onderzoek
We zullen onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke monumentale waarden van [zaak] door [voorletters en 
achternaam onderzoeker] van [organisatie/onderzoeksbureau]. Deze onafhankelijke erfgoeddeskundige zal een 
bezoek op locatie brengen om de omgeving, de gevels en indien mogelijk kenmerkende onderdelen van het 
interieur te beoordelen en fotograferen. De erfgoeddeskundige zal in bezit zijn van een legitimatiebewijs en een 
kopie van deze brief.

De ‘redengevende omschrijving’
De resultaten van het onderzoek verschijnen in een rapport dat de ‘redengevende omschrijving’ heet. Hierin staat 
wat de cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarde van het [zaak] is en of er sprake is van 
bijzondere waarden vanwege gaafheid en zeldzaamheid. Uiteraard zullen wij u een kopie van dit rapport toesturen 
en de mogelijkheid bieden om hier inhoudelijk op te reageren, omdat u als eigenaar mogelijk aanvullende 
informatie heeft over [zaak].

Een afspraak inplannen
De gemeente beschikt vermoedelijk niet over uw telefoonnummer om contact met u op te nemen om een 
afspraak voor het onderzoek in te plannen. Daarom verzoeken wij u om via [telefoonnummer en mailadres 
onderzoeker] een afspraak te maken. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Heeft u er bezwaar tegen dat er een 
onderzoek plaatsvindt op uw terrein, dan kunt u dit eveneens aangeven door een e-mail te sturen. In dat geval 
wordt het onderzoek verricht vanuit het openbaar gebied en op basis van andere bronnen.

Voorbescherming
Vanaf het versturen van deze bekendmaking van het voornemen tot aanwijzing tot monument, tot aan de 
daadwerkelijke besluitvorming hierover, is er op basis van [erfgoedverordening gemeente] sprake van de 
zogenaamde voorbescherming. Dit betekent dat [zaak] als monument voorbeschermd is en dat u gedurende deze 
periode voor wijzigingen aan het voorbeschermde [zaak] in de meeste gevallen een ‘omgevingsvergunning 
monument’ dient aan te vragen.

Monument en dan verder
Mogelijk wordt [zaak] naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aangewezen als gemeentelijk 
monument. Hoewel er bij een monumentenstatus hogere eisen worden gesteld aan een eventuele verbouwing of 
verduurzaming en u hiervoor in veel gevallen hiervoor een omgevingsvergunning dient aan te vragen, betekent dit 
niet dat u niets meer mag veranderen. Op [link naar informatie op gemeentelijke website] vindt u antwoorden op 
veel gestelde vragen over monumenten. Om monumenteneigenaren te ondersteunen bij hun onderhoudsplicht, 
komen zij in onze gemeente in aanmerking voor [korting op leges en/of de restauratiesubsidie voor monumenten 
en/of verduurzamingssubsidie voor monumenten]. Onze erfgoedspecialist kan u adviseren over restauratie, 
verbouwingsmogelijkheden en verduurzaming.

Horen
Graag stellen we u als rechthebbende in de gelegenheid te worden gehoord over dit voornemen. Dit kan tot 
uiterlijk [XX] weken na dagtekening van deze brief. U kunt een zienswijze (bezwaar tegen het voornemen tot 
aanwijzing) in de vorm van een brief aan de gemeente richten, óf u kunt een gesprek met de gemeentelijk 
erfgoedspecialist aanvragen, waarvan vervolgens een verslag wordt gemaakt. De inhoud van uw zienswijze wordt 
vervolgens door het college meegenomen in de besluitvorming.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [naam 
vertegenwoordiger gemeente], als opdrachtgever namens de gemeente [naam].

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente [naam],

Voor deze voorbeeldbrief is gebruikgemaakt van correspondentie van de gemeente Hoorn.
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4. Het onderzoek

De redengevende omschrijving – ook wel register-
beschrijving of waardestelling – vormt de motive-
ring voor de beslissing tot de aanwijzing van een 
object als monument op grond van de gemeente-
lijke (erfgoed)verordening. De richtlijnen waaraan 
een beschrijving moet voldoen volgens de stan-
daard van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, sluiten aan bij de vermelding in de model 
erfgoedverordening van de VNG over wanneer 
gebruikgemaakt kan worden van de aanwijzings-
bevoegdheid. Doorgaans kiezen gemeenten er niet 
voor om in de erfgoedverordening nog meer 
criteria op te nemen waaraan een redengevende 
omschrijving dient te voldoen.

De redengevende omschrijving van gemeentelijke 
monumenten, zoals gemeenten die vooral sinds de 
inwerkingtreding van de Monumentenwet 1988 
opstellen, is vormvrij. Er bestaan daardoor allerlei 
varianten van redengevende omschrijvingen 
monumenten. Deze variëren van heel beknopt tot 
zeer uitgebreid. Sinds de jaren tachtig nemen veel 
gemeenten de uitgangspunten voor het opstellen 
van de redengevende omschrijvingen over van het 
MIP/MSP, waarbij expliciet ook een waardering 
wordt opgenomen.

De redengevende omschrijving speelt een belang-
rijke rol bij de besluitvorming tot aanwijzing als 
gemeentelijk monument en bestaat grofweg uit 
drie onderdelen.
• Algemene informatie, zoals het (vermoedelijke) 

bouw/aanlegjaar, de naam, ligging, de bouw-
stijl, en historische gegevens en de bouwhisto-
rie op basis van archieftekeningen van verbou-
wingen. Gedetailleerde historische informatie 
op basis van archiefonderzoek komt aan de 
orde in een bouwhistorisch onderzoek.

• Een letterlijke beschrijving van de uiterlijke 
kenmerken van het exterieur en – indien de 
eigenaar daar toestemming voor geeft – het 
interieur van het gebouw, bouwwerk of terrein 
en zijn directe omgeving, die van belang zijn 
voor de waardering van het monument.

• De waardering, waarin wordt beschreven in 
welke opzichten het object waardevol is.

Het object wordt in de meeste gevallen gewaar-
deerd op basis van de criteria die door de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgesteld:
• cultuurhistorische waarde;
• stedenbouwkundige en/of situationele en/of 

landschappelijke waarde;
• architectuurhistorische en/of architectonische 

waarde;
• gaafheid/herkenbaarheid;
• zeldzaamheid.

Het object hoeft niet op alle criteria hoog te scoren. 
Er zijn gemeenten die hun eigen waarderingscrite-
ria hebben vastgesteld of criteria hanteren voor 
specifieke objecten zoals Post 65-gebouwen of 
militair erfgoed. Eventueel kan de gemeente 
daartoe de standaard waarderingscriteria aanpas-
sen of de definitie ervan aanscherpen. Tot slot 
kunnen ook bredere waarden als criteria worden 
toegevoegd aan het onderzoek, bijvoorbeeld 
sociaal-maatschappelijke of belevingswaarde.

Wanneer een object wordt aangewezen als 
gemeentelijk monument, is het hele gebouw, 
bouwwerk of terrein beschermd – zowel het 
interieur als het exterieur vallen dan onder de 
bescherming. De redengevende omschrijving kan 
informatie geven over de reikwijdte van de juridi-
sche bescherming. Het rapport kan daarnaast 
kaders bieden voor toekomstige beoordeling van 
verbouwingsplannen. Als in de redengevende 
omschrijving bijvoorbeeld een element wordt 
benoemd als ‘indifferent’, dan zal een adviseur 
waarschijnlijk geen of minder voorwaarden stellen 
aan de omgang met dit aspect. Dit pleit ervoor om 
in redengevende omschrijvingen te kiezen voor 
een voldoende uitgebreide, neutrale en objectieve 
beschrijving van het object.

Prinsesselaankerk, Beverwijk
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Nadat de redengevende omschrijving in concept is 
opgesteld, controleert de gemeente of die volledig 
genoeg is om over te gaan tot een besluit tot 
aanwijzing tot gemeentelijk monument.
• Staat in de omschrijving alles genoemd wat 

onder de bescherming als gemeentelijk 
monument dient te vallen?

• Is (indien nodig) expliciet genoemd wat buiten 
de bescherming valt?

• Bevat de omschrijving alle verplichte informa-
tie ter duiding en identificatie van het gebouw? 
Dit betreft: het volledige adres, de kadastrale 
gegevens, de begrenzing van de aanwijzing 
– bijvoorbeeld in een contourkaart –, de datum 
van onderzoek.

• Is de waardering voldoende inhoudelijk 
beargumenteerd om over te gaan tot het 
besluit tot aanwijzing?

De juridische reikwijdte van de monumentenstatus

Er is veel discussie over de reikwijdte van de status van monument. In uitgebreide 
redengevende omschrijvingen worden soms elementen ‘buiten de bescherming’ 
gelaten, of als ‘niet-monumentaal’ bestempeld. Dit impliceert dat hier geen bescher-
ming op rust, en in de praktijk werkt dat ook zo. Echter, juridisch gezien horen alle 
nagelvaste onderdelen bij het monument. Jurisprudentie is te vinden op de webpagina 
monumententoezicht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(ERM).

De omgeving van het monument onder de Omgevingswet

Nieuw is dat gemeenten ook aandacht moeten schenken aan de omgeving van een 
(gemeentelijk) monument. In het omgevingsplan moeten gemeenten rekening 
houden met het voorkomen van aantasting van de omgeving van (voorbescherm-
de) rijksmonumenten en monumenten die op grond van het omgevingsplan zijn 
beschermd, voor zover die monumenten door die aantasting worden ontsierd of 
beschadigd (BKL artikel 5.130). Het daarbij niet zozeer om de bescherming van de 
omgeving, maar om het voorkomen van activiteiten in de omgeving die de waarde 
of het aanzicht van een monument beschadigen of ontsieren.

Het is daarom van belang om bij het onderzoek naar het monument ook de ruimte-
lijk-functionele omgeving mee te nemen. De wijze waarop ontsiering of aantasting 
van een monument door de aantasting van de omgeving in het omgevingsplan kan 
worden vastgelegd wordt nog onderzocht. Het is raadzaam om de omgeving van 
het monument alvast te beschrijven bij het opstellen van de redengevende om-
schrijving.

Daarbij kan gedacht worden aan de volgende onderdelen:
•  cultuurhistorische, stedenbouwkundige, landschappelijk context;
•  een functionele, typologische en/of historische beschrijving van de omgeving 

van het monument;
•  de uiterlijke kenmerken van de omgeving en de eventuele aanleg/structuur die 

daarbij een rol spelen. Denk hierbij aan het type landschap, de verkavelings-
structuur, infrastructuur en de karakteristiek van de omliggende bebouwing;

•  de massa/structuur, stedenbouwkundige en landschappelijke samenhang, de 
wederzijdse zichtbaarheid en beleefbaarheid (bijvoorbeeld openheid of 
geslotenheid en zichtlijnen;

•  elementen, vormen en contouren in de omgeving die vanuit cultuurhistorisch, 
architectuurhistorisch of stedenbouwkundig/landschappelijk oogpunt relevant 
zijn;

•  ensemblewaarden met andere objecten in de omgeving, ook als die geen 
intrinsieke monumentale waarde hebben.

Let op, een beschrijving van de omgeving alleen volstaat niet om aan te geven hoe 
er met de omgeving omgegaan moet worden – het gaat immers om de waarden 
van de omgeving in relatie tot het monument. Denk aan de openheid van het 
landschap die bijdraagt aan de beleving van de ligging van het gebouw, of de 
ligging aan het water waaraan de oorspronkelijke maritieme functie van een 
gebouw afgelezen kan worden. De omgeving van een monument moet opgenomen 
worden in het omgevingsplan.
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Buitenplaats Schuilenburg, Wimmunum. 
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Tip: Neem de omgeving van het monument nu al op in de nieuwe redengevende 
omschrijvingen en betrek daar ook de afdeling stedenbouw en/of ruimtelijke 
ordening bij.

Tip: Als een eigenaar niet wil meewerken aan het onderzoek en geen toegang 
verleent tot het perceel, mag de onderzoeker het erf/perceel niet betreden. Het 
onderzoek wordt vanaf de openbare weg uitgevoerd. Belangrijk is dat eventuele 
foto’s van het exterieur in dat geval niet de suggestie wekken dat het perceel 
betreden is.

Tip: Om de eigenaar te betrekken bij het onderzoek en een zienswijze tegen de 
redengevende omschrijving te voorkomen, is het aan te raden om de concept 
redengevende omschrijving aan de eigenaar voor te leggen en de mogelijkheid te 
bieden om hier inhoudelijk op te reageren.

Tip: Voordat het bevoegd gezag gevraagd wordt een besluit te nemen over de 
aanwijzing is het raadzaam om een aantal partijen op de hoogte te stellen van de 
inhoud van de redengevende omschrijving:
•  collega’s bij andere afdelingen en andere vakgebieden – om hun te vragen 

welke kansen, consequenties of risico’s het aanwijzen van het gebouw, bouw-
werk of terrein heeft;

•  de eigenaar – om voorafgaand aan het besluit al eventuele aanvullingen, 
onjuistheden of bezwaren tegen gebruik van bepaalde (interieur)foto’s mee te 
kunnen nemen.

TIPS

Boerderij Kerklust, Ouderkerk aan de Amstel

2726262626 27

AANWIJZING GEMEENTELIJK MONUMENT 
HANDREIKING VOOR NOORD-HOLLANDSE GEMEENTEN



5. Een advies ter voorbereiding 
op het besluit
Bij het nemen van een besluit tot aanwijzing van 
een monument, weegt het bestuur de verschil-
lende belangen tegen elkaar af. Het is de taak 
van de gemeentelijk erfgoedspecialist om het 
bestuur adequaat te informeren. 

Het dossier kan verschillende zaken bevatten.
•  Het bevat in ieder geval een redengevende 

omschrijving.
•  Het bevat meestal een advies over de 

monumentale waarden van het object van 
de gemeentelijke adviescommissie.

•  Het bevat meestal een advies van de ge-
meentelijk erfgoedspecialist, over de monu-
mentale waarden van het object, of soms 
zelfs, op verzoek, een integraal advies.

•  Indien van toepassing bevat het dossier 
informatie over zienswijzen of belangen 
tegen de aanwijzing die in de afweging 
moeten worden betrokken.

•  Indien van toepassing bevat het dossier 
informatie over andere zaken zoals gebieds-
ontwikkelingen, milieuzaken en financiële 
informatie.

De meeste gemeenten hebben in de erfgoed-
verordening vastgelegd dat het bevoegd gezag 
advies vraagt aan de gemeentelijke adviescom-
missie om al dan niet over te gaan tot de aanwij-
zing tot monument. Daarbij kan worden opgeno-
men dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan 
afwijken van het advies van de commissie. De 
termijn voor het advies staat in de erfgoedveror-
dening. Het schriftelijke advies geeft aan of er 
voldoende sprake is van monumentale waarden 
om over te gaan tot bescherming en vindt plaats 
op basis van de redengevende omschrijving.

Een onafhankelijke gemeentelijke adviescom-
missie bestaat meestal uit één of meerdere 
erfgoedspecialisten met verschillende expertises 
op het gebied van monumentenzorg. Met hun 
kennis van de lokale cultuur-, architectuur- en 
stedenbouwkundige historie en het lokale 
erfgoedbeleid, kunnen ze de gemeente advise-
ren over omgevingsvergunningen voor ingrepen 
aan monumenten of in de omgeving ervan. 
Tevens kunnen ze adviseren bij het opstellen van 
nieuw gemeentelijk erfgoedbeleid. De commis-
sie biedt met haar onafhankelijke advies, de 
monumentenkennis van de specialisten en haar 
lokale kennis ook extra ruggespraak bij eventue-
le legalisatie- of bezwaarprocedures.

Het advies van de gemeentelijke adviescommissie onder de 
Omgevingswet

De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies 
vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het instellen 
van een gemeentelijke adviescommissie is in ieder geval wettelijk verplicht voor het 
uitbrengen van advies over vergunningaanvragen voor rijksmonumenten en over 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, in door de 
raad aangewezen gevallen of als het college van burgemeester en wethouders 
daartoe aanleiding ziet. Het college kan de commissie advies vragen over het 
ontwikkelen van beleid. Enkele leden van deze gemeentelijke adviescommissie 
moeten deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg (zie artikel 17.9 
Omgevingswet). De gemeente bepaalt zelf of de commissie ook adviseert over 
vergunningaanvragen voor gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en 
dorpsgezichten en beeldbepalende panden. Het inwinnen van dit advies wordt dan 
voor de betreffende activiteiten in het omgevingsplan als vergunningplicht opgeno-
men. 
Lees meer over het instellen van de gemeentelijke adviescommissie in de Handrei-
king Adviesstelsel Omgevingskwaliteit van de VNG.
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Tip: Sommige gemeenten leggen de concept redengevende omschrijvingen voor 
aan de adviescommissie met de vraag of hierin voldoende informatie staat om 
haar adviestaak te kunnen verrichten.

Tip: Eigenaren vernemen meestal graag het advies van de commissie. Het is 
mogelijk om hen uit te nodigen bij de commissievergadering.

TIPS
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6. Definitief besluit door het 
college
Het vaststellen van de erfgoedverordening is een 
raadsbevoegdheid, zo is vastgelegd in artikel 
3.16 van de Erfgoedwet. In de erfgoedverorde-
ning staat wie het aanwijzingsbesluit neemt – in 
de regel is dat het college. De gemeentelijk 
erfgoedspecialist bereidt het collegebesluit voor. 
Hij/zij maakt inzichtelijk hoe het aanwijzingspro-
ces doorlopen is en wat de afwegingen van het 
college zijn. Als er een zienswijze is ingediend, 
moet gemotiveerd worden of en waarom het 
algemeen belang zwaarder weegt dan de 
belangen van de eigenaar. Het uiteindelijke 
besluit gaat ter kennisgeving naar de raad.

Kennisgeving van het besluit aanwijzing 
monument
Het aanwijzingsbesluit wordt met een begelei-
dende brief naar alle rechthebbenden (meestal 

de eigenaar) gestuurd. Een goede brief is lees-
baar en begrijpelijk voor de eigenaar, ondanks 
de vele juridische en zakelijke informatie.

Bijschrijven in het monumentenregister
Gemeenten die op basis van de erfgoedverorde-
ning gemeentelijke monumenten aanwijzen, zijn 
volgens de Erfgoedwet verplicht om een monu-
mentenregister bij te houden. Dat register moet 
openbaar raadpleegbaar zijn. De meeste ge-
meenten plaatsen het register op de gemeente-
lijke website. Welke informatie het register bevat 
is aan de gemeente zelf. De aanwijzing wordt ook 
ingeschreven in het gemeentelijke beperkingen-
register en in het kadaster, op grond van artikel 1, 
onder c en e van de Wet kenbaarheid publiek-
rechtelijke beperkingen onroerende zaken 
(Wkpb).

Het bevoegd gezag onder de Omgevingswet

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeenteraad nog steeds het 
bevoegd gezag voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, omdat de raad 
het bevoegd gezag is voor de vaststelling van het omgevingsplan (artikel 2.4 Omge-
vingswet). Het is mogelijk om deze bevoegdheid te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders (artikel 2.8 Omgevingswet). Vermoedelijk zal in de 
praktijk het omgevingsplan met de wijzigingen – zoals eventuele nieuwe gemeente-
lijke monumenten – enkele keren per jaar worden vastgesteld.

Naast de functieaanduiding van monumenten in het omgevingsplan, moeten 
gemeenten de registratie van gemeentelijke monumenten nog steeds koppelen aan 
de BAG. De werkgroep Databeet van de FGM werkt momenteel aan het ontwikkelen 
van een Erfgoedregistratie Standaard.

Besluitvormingsbrief

De besluitvormingsbrief wordt aan alle rechthebbenden verstuurd na besluitvorming door het 
college. De brief bevat de volgende onderdelen:

•  verwijzing naar de eerdere kennisgevingsbrief aanwijzingsproces;
•  vermelding van het object en het adres of perceelnummer;
•  vermelding dat er gezien de monumentale waarden van het object een besluit is genomen 

om het gebouw, bouwwerk of terrein aan te wijzen als gemeentelijk monument (het 
besluit aanhechten als bijlage);

•  toelichting op het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument. Voorbeeld: ‘Burge-
meester en wethouders kunnen op grond van de Erfgoedverordening besluiten een 
monument, als bedoeld in artikel 1 van de Erfgoedwet, dat van bijzonder belang is voor de 
gemeente vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische 
waarde, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het aangewezen object kwalificeert als 
zodanig om de volgende reden <verwijzen>’;

•  toelichting hoe het college het advies van de gemeentelijke adviescommissie heeft meege-
nomen in zijn besluit (advies aanhechten als bijlage);

•  redengevende omschrijving (aanhechten als bijlage);
•  respons op eventuele zienswijzen;
•  toelichting op de rechtsgevolgen;
•  juridische informatie: de aanwijzingsprocedure geschiedt op basis van het artikel over de 

aanwijzing in de verordening en inwerkintreding van deze verordening;
•  contactgegevens voor meer informatie (meestal de gemeentelijk erfgoedspecialist);
•  informatie over mogelijkheid tot bezwaar en beroep.
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Tip: Voorkom dat de bekendmaking naar buiten komt voordat de eigenaar de 
kennisgevingsbrief heeft ontvangen.

Tip: Vergeet niet om in de gemeentelijke systemen de monumentenstatus door te 
geven. Ook in GIS-systemen dient de feitelijke identificatie aan de hand van het 
adres, de kadastrale aanduiding en in coördinaten te worden vastgelegd.

TIPS

Vliegschool, Hilversum. 
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Voorbeeld Besluitvormingsbrief 

Aantekenen
Aan [woonadres zakelijk gerechtigde]
Gemeente
Datum
Betreft: aanwijzing [adres] als gemeentelijk monument
Bijlagen:
• Bijlage 1: Advies van de gemeentelijke adviescommissie
• Bijlage 2: Redengevende omschrijving [adres monument]
• Bijlage 3: Besluit aanwijzing tot monument

Geachte [voorletters en achternaam zakelijk gerechtigde]

Met deze brief delen wij u mee dat wij op [datum] hebben besloten om [adres], kadastraal bekend als [kadastrale 
nummer], op grond van [artikel erfgoedverordening] aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wij hebben u 
eerder schriftelijk geïnformeerd over de start van het onderzoek in onze brief van [datum]. U heeft [naam 
onderzoeker] [wel/niet] ontvangen voor de bezichtiging van [object] en op [datum] de concept redengevende 
omschrijving ontvangen met de mogelijkheid om inhoudelijk op het onderzoek te reageren.

Waarom hebben wij [object] aangewezen als gemeentelijk monument?
Na onderzoek hebben wij geoordeeld dat [object] van monumentale waarde is. Wij hebben ons onderzoek 
voorgelegd aan de onafhankelijke [naam gemeentelijke adviescommissie]. Zij heeft de gemeente op [datum] 
geadviseerd om [adres] als monument op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit advies is als bijlage 1 
bij deze brief toegevoegd. In bijlage 2 leest u de definitieve redengevende omschrijving [optioneel: die u in 
conceptvorm al van ons heeft ontvangen]. Daarin staat welke onderdelen van cultuurhistorische en monumentale 
waarde zijn en welke onderdelen niet beschermd zijn.

[Geen zienswijze]
Op [datum] hebben wij u op de hoogte gebracht van ons voornemen om [object], aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Daarbij hebben wij u de mogelijkheid gegeven om hierop te reageren. Wij hebben binnen de 
aangegeven termijn geen bedenkingen van u ontvangen en we gaan er daarmee van uit dat u geen bezwaar hebt 
tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument.

[Zienswijze]
Op [datum] hebben wij u op de hoogte gebracht van ons voornemen om [object] aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Daarbij hebben wij u de mogelijkheid gegeven om hierop te reageren. Binnen de daarbij aangegeven 
termijn heeft u bedenkingen ingediend tegen de voorgenomen aanwijzing.
In uw brief van [datum] geeft u aan dat [samenvatting aangedragen argumenten].

Het college van burgemeester en wethouders heeft de door u naar voren gebrachte bedenkingen meegewogen in 
zijn besluitvorming. [onderbouwen waarom die zienswijze niet leidt tot het afzien van de aanwijzing] Gelet op het 
eenduidige advies van de gemeentelijke erfgoedadviseur en de [naam gemeentelijke adviescommissie] wordt voor 
de besluitvorming doorslaggevende betekenis toegekend aan het algemene belang dat gediend wordt met het 
behoud van [object] voor de identiteit van onze gemeente. Op grond hiervan hebben wij besloten om [object] aan 
te wijzen als gemeentelijk monument.

Welke gevolgen heeft de aanwijzing als gemeentelijk monument?
De aanwijzing heeft gevolgen voor u. Als een gebouw is aangewezen als monument, dan is afbreken of wijzigen 
alleen toegestaan als daarvoor een vergunning is afgegeven. Dit volgt uit artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met de gemeentelijke erfgoedverordening.

U bent niet verplicht tot restauratie van uw monument, maar u heeft wel een onderhoudsplicht. Dit volgt uit de 
erfgoedverordening. Werk aan uw monument, zoals modernisering, verduurzaming of uitbreiding blijft mogelijk. 

Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen met een ‘activiteit monumenten’. 
De monumentenspecialisten van de gemeente kunnen u adviseren over de mogelijkheden voor verbouwingen en 
aanpassingen van monumenten. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor eigenaar én monument.

Voor gemeentelijke monumenten is subsidie beschikbaar. Deze subsidie kunt u gebruiken voor renovatie- en 
restauratiewerkzaamheden, voor verduurzaming en voor bijzonder onderhoud van uw monument. Mocht u 
hiervan gebruik willen maken dan kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij kunnen u informeren of er nog budget 
beschikbaar is. Meer informatie over deze subsidie staat op [onze website].

Meer informatie
Voor meer informatie over ons besluit kunt u contact opnemen met [contactgegevens gemeentelijk 
erfgoedspecialist].

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris    De burgemeester

--------------------------------

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. 
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. 

Hoe maakt u bezwaar?
U stuurt uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: [adres gemeente].

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
•  uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
•  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons 

kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
•  de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
•  de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden 
zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u daar bezwaar tegen wil maken – bijvoorbeeld omdat het besluit 
onherstelbare gevolgen voor u heeft – dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift 
indient. 
Het adres van de Rechtbank Noord-Holland is:
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor een rekening.

Voor deze voorbeeldbrief is gebruikgemaakt van correspondentie van de gemeente Hoorn.
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7. Mogelijkheid tot bezwaar 
en beroep
Als de belanghebbenden het niet eens zijn met 
het collegebesluit, dan kunnen zij bezwaar en 
beroep aantekenen. Daarbij kan sprake zijn van:
•  inhoudelijke bezwaren over de redengeven-

de omschrijving;
•  procedurele bezwaren tegen het aanwij-

zingsproces;
•  bezwaar vanwege de particuliere belangen 

van de eigenaar.

Meestal volgt een hoorzitting bij een onafhanke-
lijke gemeentelijke bezwarencommissie waarbij 
de eigenaar zijn/haar bezwaren kan toelichten. 
Sommige gemeenten horen die bezwaren 
ambtelijk. Het is belangrijk dat de gemeente 
goed bereikbaar is tijdens de hele bezwaarpro-
cedure en in de brief de naam van de behande-
lend ambtenaar vermeldt. Bezwaarmakers 
kunnen vragen hebben over het proces en de 
inhoud.

De fase van het behandelen van het bezwaar is 
de fase van de bestuurlijke heroverweging. Het 
orgaan dat de bevoegdheid heeft voor het 
aanwijzingsbesluit, de raad of het college, neemt 
ook het besluit op bezwaar. Het college of de 
raad beslist of het besluit in stand moet blijven 
of niet, met inachtneming van alles wat naar 
voren is gebracht. Meestal wordt het advies van 
de bezwarencommissie gevolgd, maar de 
gemeente is hiertoe niet verplicht. Bij afwijken 
van het advies moet dit wel uitgebreid worden 
gemotiveerd.

Als een bezwaarmaker het niet eens is met het 
besluit op het bezwaar, kan hij/zij beroep 
instellen bij de bevoegde rechtbank. Uiteindelijk 
staat hoger beroep open tegen de uitspraak van 
de rechtbank.

Tip: Informeer eigenaren goed over het opstellen van eventuele zienswijzen of be-
zwaarschriften. Vertel dat hij/zij het bezwaar goed moet onderbouwen, bewijzen en 
beargumenteren. Het is van belang gesprekken met de eigenaar vast te leggen in 
verslagen. Zo kan de gemeente tijdens een eventuele bezwaarprocedure laten zien 
dat zienswijzen en bezwaren zorgvuldig in behandeling genomen zijn.

Tip: De meeste grotere monumentengemeenten hebben een jurist die gespecialiseerd 
is op het gebied van monumenten. Kleinere gemeenten kiezen er vaak voor om 
juridische hulp in te schakelen via deze grotere gemeenten, via het Steunpunt of 
andere organisaties, zoals de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten-
zorg (ERM).

Tip: Informeer de collega’s van de juridische afdeling over een aanwijzingsbesluit, 
zodat zij alert zijn op eventuele bezwaren.

TIPS

Watertoren Alkmaar
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Jurisprudentie

Er is de afgelopen decennia veel jurisprudentie opgebouwd over het aanwijzen van monu-
menten. In het algemeen blijken er tijdens de zienswijze en het bezwaar en beroep bij 
eigenaren veel misvattingen over monumenten te bestaan. Hieronder de meest voorko-
mende bezwaren.

•  De aanwijzing tot monument zorgt voor waardevermindering van het eigendom
  Het aanwijzen van een object leidt niet zonder meer tot waardevermindering.   

De eigenaar dient aan de hand van onafhankelijk onderzoek aan te tonen dat   
daar in het specifieke geval wel sprake van is.

 
•  Nieuwbouw is goedkoper dan verbouw
  Veel eigenaren pretenderen dat nieuwbouw goedkoper is dan het behoud en het 

verbouwen van het object. De eigenaar moet dit aantonen met onafhankelijk onder-
zoek waarin de kosten van restauratie worden afgezet tegen sloop-nieuwbouw. Deze 
rapporten tonen bijna altijd aan dat restauratie en behoud niet duurder is dan 
sloop-nieuwbouw.

 
•  Bij een monument heb je hogere onderhoudskosten
  In reactie op dit argument kan verwezen worden naar subsidiemogelijkheden bij de 

gemeente, provincie of het Rijk.
  
•  Je moet een monument in oorspronkelijke staat terugbrengen
  Het terugbrengen van monumenten in ‘oorspronkelijke staat’ is niet het uitgangspunt 

van de bescherming. Die is gericht op behoud of verbetering van de bestaande situatie.
 
•  Een eigenaar heeft niets meer te zeggen over zijn/haar eigendom
  Aan het juridisch eigendom verandert niets.
 
•  Aan een monument mag je niks veranderen
  Wijzigingen aan niet-monumentale onderdelen in het interieur en normaal onderhoud 

zonder wijzigingen aan het monument zijn vergunningvrij. Het is als gemeente raad-
zaam om hierover informatie te verstrekken op een website of in een folder voor 
monumenteigenaren.

 
•  Voor wijzigingen, (grootschalig) onderhoud en restauratie van een monument is een 

omgevingsvergunning nodig
  Het is niet waar dat er niks mogelijk is, maar de activiteiten worden beoordeeld in de 

behandeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder restauratie valt alles wat het 
normaal onderhoud aan de binnen- en aan de buitenkant te boven gaat.

Bosstraat 30, Winkel.
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8. Nazorg

Nadat het college het definitieve besluit heeft 
genomen om het object op te nemen op de 
gemeentelijke monumentenlijst, is het aanwij-
zingsproces formeel afgerond. Toch heeft dit 
besluit ook consequenties voor de langere termijn, 
waarop de gemeente al in een vroeg stadium kan 
anticiperen.

Contact met de eigenaar
Monumenteneigenaren hechten veel waarde aan 
ondersteuning bij de verplichting om zorg te 
dragen voor het monument. Het is daarom van 
belang dat ze op de hoogte gehouden worden over 
de kansen en mogelijkheden voor monumenten-
eigenaren. Vragen die bij eigenaren leven zijn 
bijvoorbeeld:
• wat mag ik met mijn monument, welke 

werkzaamheden zijn vergunningplichtig?
• wanneer kom ik aanmerking voor subsidies?
• bij wie kan ik terecht voor vragen over vergun-

ningen?
• kan ik al in een vroeg stadium met mijn 

plannen terecht bij de gemeentelijke advies-
commissie?

• hoe kom ik aan een goede restauratiearchitect, 
bouwhistoricus, kleurenonderzoeker etc.?

• hoe kan ik mijn monument verduurzamen en 
waar moet ik dan op letten?

Om antwoord te geven op dit soort vragen kan de 
gemeente kiezen voor verschillende informatie-
bronnen:
• een-op-eencontact met de gemeentelijk 

erfgoedspecialist, een vast contactpersoon die 
werkt aan een goede relatie met monumen-

         teneigenaren;
• een pagina op de gemeentelijke website of een 

aparte erfgoedwebsite van de gemeente – over 
bijvoorbeeld het erfgoedbeleid, de beschikba-
re erfgoedsubsidies, de relevante contactper-
sonen en nieuws;

• een nieuwsbrief voor monumenteneigenaren 
met nieuws en actualiteiten, voorbeeldprojec-
ten en bijvoorbeeld interviews met monumen-
teneigenaren;

• een webinar, informatiebijeenkomst of lezing 
om de kennis en het enthousiasme van 
monumenteneigenaren te vergroten. Denk aan 

thema’s als lokale geschiedenis, Open Monu-
mentendag, verduurzaming, restauratie en 
herbestemming;

• een vragenuur waarop monumenteneigenaren 
vragen kunnen stellen aan de monumentenad-
viseur van de gemeentelijke adviescommissie.

Contact binnen de gemeentelijke organi-
satie
Voor de samenwerking met collega’s bij andere 
afdelingen is een goede onderlinge uitwisseling 
van informatie over ontwikkelingen en initiatieven 
essentieel. De meest betrokken afdelingen zijn:
• afdeling vergunningen. Zij zorgt voor het 

dossier waarin wijzigingen aan het monument 
in de toekomst worden geregistreerd;

• afdeling stedenbouw/ruimtelijke ordening, 
verantwoordelijk voor monitoring van de 
omgeving van het monument;

• afdeling verduurzaming, verzorgt de monito-
ring van de verduurzaming van monumenten 
en het beleid hiervoor.

Erfgoedmedewerkers zullen ook regelmatig 
contact hebben met medewerkers van andere 
afdelingen, zoals cultuur, communicatie, economie 
en toerisme over bijvoorbeeld het gebruik van 
monumenten, over voorlichting over monumenten 
en over bijzondere projecten zoals kerkenvisies. 
Voor de monitoring van monumenten in gemeen-
telijk bezit is contact met afdeling vastgoed van 
belang.

Borgen van beleid en capaciteit
Het aanwijzen van monumenten heeft financiële 
consequenties voor gemeenten. Naast de kosten 
voor het opstellen van de redengevende omschrij-
vingen en de toename van subsidieaanvragen, 
vraagt het ook tijd om monumenten te monitoren 
en om het contact met monumenteneigenaren te 
onderhouden. Hiervoor is structureel capaciteit en 
budget nodig. Voldoende capaciteit en budget 
voor monumentenbescherming begint bij bestuur-
lijk draagvlak voor erfgoed.

Gemeentelijke monumenten aan de Dorpsstraat, Nieuwe Niedorp. 
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Tot slot
De implementatie van de Omgevingswet is nog volop in ontwikkeling. Deze handrei-
king zal bijgewerkt worden als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Het Steun-
punt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is beschikbaar voor vragen en 
aanvullingen in het kader van de doorontwikkeling van dit document.

Hoewel aan de totstandkoming van deze handreiking de uiterste zorg is besteed, kan niet 
worden ingestaan voor de afwezigheid van (druk)fouten en onvolledigheden en aanvaar-
den uitgever en medewerkers in verband daarmee geen aansprakelijkheid.

Boerderij in de Egmondermeer
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Werf 35, Hilversum
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Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

info@steunpunterfgoednh.nl | www.steunpunterfgoednh.nl
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