
 

 

Raadsstuk 
 

 

 

 
 

 

Onderwerp: Monumentenverordening 2013 
BBV nr: 2013/268065 

 

 

1. Inleiding 

Aanleiding voor het herzien van deze Monumentenverordening (zie de bijlage) is de 

inmiddels in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op grond 

van deze wet is de benaming van de monumentenvergunning gewijzigd in: 

“Omgevingsvergunning voor de activiteit monument”. De algemene bepalingen van deze wet 

zijn mede van toepassing op deze verordening. 

Daarnaast wordt  nu in de verordening opgenomen dat, als iemand verzoekt om plaatsing van 

een object op de gemeentelijke monumentenlijst  of een vergunning aanvraagt, diegene zelf 

de kosten voor het opmaken van het (eventueel) vereiste architectuurhistorisch- en/of 

bouwkundig onderzoek moet dragen. 

Ten slotte is nu in de toelichting op de verordening opgenomen voor welke werkzaamheden 

aan gemeentelijke monumenten geen vergunning meer is vereist, waarmee een stuk 

administratieve lastenverlichting voor de burger wordt bereikt. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 

De Monumentenverordening Haarlem 2013 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De Monumentenverordening is aangepast aan de laatste relevante rijksregelgeving en biedt 

zowel lastenverlichting voor de gemeente, als voor de eigenaren van gemeentelijke 

monumenten. 

 

4. Argumenten 

1.1. Juridisch 

Bij het opstellen van deze verordening zijn de “Aanwijzingen  voor decentrale regelgeving” 

in aanmerking genomen. De bepalingen van de Monumentenwet 1988 en de daarin gekozen 

systematiek vormen een belangrijke basis voor de bepalingen van deze verordening. 

De huidige monumentenverordening Haarlem 2006  wordt met deze wijziging aangepast aan 

de meest recente relevante rijksregelgeving (i.c. de Wabo).  
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Het aanvragen van een vergunning op grond van deze verordening wordt immers beschouwd 

als een activiteit in de zin van de Wabo. De bepalingen in de Wabo met betrekking tot het 

indienen, behandelen en het nemen van een beslissing op een aanvraag zijn, naast de in de 

verordening opgenomen bepalingen, van toepassing op de afhandeling van een aanvraag om 

vergunning. Ook de bepalingen inzake de inwerkingtreding van beschikkingen, de daartegen 

aan te wenden rechtsmiddelen (bezwaar, beroep en het vragen van een voorlopige 

voorziening ) en de handhavingsbepalingen zijn van toepassing op de 

Monumentenverordening.  

 

1.2. Deregulering, minder administratieve lasten. 

Een verzoek om aanwijzing van een object als gemeentelijk monument moet door de 

aanvrager worden onderbouwd met een architectuurhistorisch advies. Dit stond ook in de 

vorige versie van de verordening als zo vermeld. Om discussie met de aanvrager te 

voorkomen over wie de architectuurhistorische onderbouwing moet betalen, is nu in de 

toelichting op de verordening expliciet gemaakt dat deze kosten voor rekening van de 

aanvrager zijn. Ditzelfde geldt bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning voor de 

activiteit monument, in de gevallen dat hiervoor een bouwhistorisch rapport is vereist. 

Hiermee wordt beoogd de administratieve lasten (in geld uitgedrukt) voor de gemeente te 

reduceren. 

Tegelijkertijd is er in de nieuwe verordening aandacht voor reductie van de administratieve 

lasten (in geld en tijd uitgedrukt) voor de burger. Analoog aan de regeling voor de 

rijksmonumenten, wordt er voor gekozen ook voor de gemeentelijke monumenten een aantal 

werkzaamheden vergunningsvrij te laten zijn. Het gaat dan om: 

 opschuren en schilderen in dezelfde kleur; 

 vervangen van kapotte ruiten door hetzelfde type glas; 

 opstoppen van rieten daken; 

 vervangen van enkele dakpannen van hetzelfde type; 

 bij bepaalde wijzigingen van onderdelen in het interieur die geen betrekking 

hebben op de monumentale waarde, het casco of de constructie. 

 

5. Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

Deze verordening zal worden bekendgemaakt in het Stadsblad en op Overheid.nl.  

De verordening wordt aangehaald als “Monumentenverordening Haarlem 2013” en treedt in 

werking de eerste dag van de volgende maand na bekendmaking. 

 

7. Bijlagen 

De vast te stellen Monumentenverordening Haarlem 2013 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

De Monumentenverordening Haarlem 2013 vast te stellen. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 

 


