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Officiële uitgave van Borger-Odoorn.

Monumentenverordening gemeente Borger-Odoorn
De raad van de gemeente Borger-Odoorn;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2007;
BESLUIT:
in te trekken de regeling betreffende de subsidiëring in de kosten van herstel en/of vernieuwing
1.
van rieten daken;
vast te stellen de volgende Monumentenverordening gemeente Borger-Odoorn.
2.

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
monument:
a.
zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of
1.
cultuurhistorische waarde;
terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder 1;
2.
b.
c.

d.

e.

beschermd rijksmonument: onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;
kerkelijk monument: onroerend monument, dat eigendom is van een kerkgenootschap, kerkelijke
gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en dat uitsluitend of voor een overwegend
deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst;
monumentencommissie: de op basis van artikel 15, lid 1 van de Monumentenwet 1988 ingestelde
commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid;
bouwhistorisch onderzoek: in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van het monument.

Artikel 2: Het gebruik van het monument
Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3: Vergunning voor beschermd rijksmonument
1.
2.
3.

Het college zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijk aanvraag om vergunning voor
een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.
De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum
van verzending van het afschrift.
Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de monumentencommissie
geacht geadviseerd te hebben.

Artikel 4: Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij
besluit van het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen.

Artikel 5: Inwerkingtreding
1.

Deze verordening treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, tweede lid van de
Monumentenwet 1988.

Artikel 6: Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Monumentenverordening gemeente Borger-Odoorn”.
Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 28 juni 2007
De raad van de gemeente Borger-Odoorn,
de griffier
L.F.van Ameijden Zandstra
de voorzitter
T.Slagman-Bootsma
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TOELICHTING
A. Algemene toelichting
Bij het opstellen van deze verordening zijn de “Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving” in aanmerking genomen.
De bepalingen van de Monumentenwet 1988 en de daarin gekozen systematiek vormen een belangrijke
basis voor de bepalingen van de modelverordening.
In de verordening is geregeld:
De verwijzing naar het vergunningenstelsel voor beschermde rijksmonumenten in de Monumentenwet
1988.
B. Toelichting artikelsgewijs
Artikel 1,
sub a.
Bij de omschrijving van het begrip “monument” is aansluiting gezocht bij de omschrijving in de Monumentenwet 1988.
Cultuurhistorische waarde is volgens de Memorie van Toelichting de aan een bouwwerk of gebied
toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en het gebruik dat de mens in de loop
van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt.
Sub b.
Het is nodig om een begripsomschrijving van een “beschermd rijksmonument” in de gemeentelijke
monumentenverordening op te nemen. Deze verordening is namelijk een voorwaarde voor het verkrijgen
door het college van de bevoegdheid om vergunningen voor de wijziging en sloop van rijksmonumenten
te verlenen. Op de vergunningverlening voor rijksmonumenten zijn met name de artikelen 11 tot en
met 21 van de Monumentenwet 1988 van toepassing.
Sub c.
Ingeval er sprake is van een vergunning voor een kerkelijk monument, dan kan overeenstemming tussen
eigenaar en vergunningverlener nodig zijn. Overleg en overeenstemming betreffen de wezenlijke belangen van de godsdienstuitoefening in het kerkelijk monument. Voor bijvoorbeeld een pastorie, een
catechisatieruimte of verblijven van kloosterlingen geldt deze verbijzondering voor kerkelijke monumenten in de regel dan ook niet. Zij vallen onder de voorschriften die voor andere monumenten gelden.
Sub d.
De taken van de monumentencommissie strekken zich uit over de monumentenverordening en de
Monumentenwet 1988. Door de monumentencommissie in deze begripsomschrijving bevoegd te verklaren over de toepassing van de monumentenwet 1988 te adviseren aan het college, is voldaan aan
het vereiste genoemd in artikel 15, lid 1 van de Monumentenwet 1988.
In het gedualiseerde stelsel is een belangrijke vernieuwing dat elk bevoegd orgaan in de gemeente
(raad, college en burgemeester) zelf zijn commissies instelt. De monumentencommissie is een commissie
die adviseert aan het college . Het is dan ook het college die deze commissie instelt op grond van artikel
84 van de Gemeentewet. De samenstelling en werkwijze dient het college nader uit te werken. In een
dualistisch stelsel is het normaal niet mogelijk dat de raad in haar verordening bepaalt dat er een
commissie is ingesteld welke adviseert aan het college. Het is immers aan het college om te bepalen
of zij een adviescommissie willen.
Deze redenatie gaat niet op voor wat betreft de monumentencommissie. In de monumentenverordening
wordt door de raad bepaald dat er een monumentencommissie is die advies uitbrengt aan het college.
Dit vloeit voort uit de Monumentenwet. In artikel 15 is bepaald, dat de gemeente in een verordening
de inschakeling van een commissie moet regelen die adviseert aan het college over aanvragen van
vergunningen als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet. De wetgever geeft dus aan dat het
college in dit geval geen keuzevrijheid heeft ten aanzien van het instellen van de commissie. Door het
ontbreken van deze keuzevrijheid is er geen strijdigheid met het duale uitgangspunt als de raad in haar
verordening bepaalt, dat er een commissie is die adviseert aan het college.
Het instellen van de Monumentencommissie door het college moet middels een apart collegebesluit.
Op grond van artikel 84, tweede lid, in samenhang met artikel 83, tweede lid van de Gemeentewet
mogen raadsleden geen deel uitmaken van collegecommissies. In het vierde lid van artikel 84 Gemeentewet is bepaald dat de instelling van een commissie op dezelfde wijze moet worden bekendgemaakt
als algemeen bindende voorschriften.
Artikel 2.
Het betreft hier niet zozeer de publiekrechtelijke, planologische bestemming, maar de gebruiksmogelijkheid die de eigenaar/gebruiker daaraan toekent. Een en ander mede gelet op de constructie en ligging
van het pand. Dit artikel is van belang als een motiveringsplicht bij de vergunningverlening.
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Artikel 3.
Sub 1.
De procedure voor de afgifte door het college van burgemeester en wethouders van de vergunning
voor rijksmonumenten staat in hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4.
van de Awb. De RDMZ en, buiten de bebouwde kom, ook gedeputeerde staten moeten binnen twee
maanden na verzending van de adviesaanvraag adviseren (Monumentenwet 1988, artikel 16.3). Op het
definitieve besluit is alleen nog maar beroep mogelijk, en wel alleen door de RDMZ, GS , de aanvrager,
belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht (Awb 3:41 en 3:43) en belanghebbenden die een goede reden hebben geen zienswijzen te hebben ingebracht (Awb 6:13).
De procedure voor de afgifte door het college van de vergunning voor rijksmonumenten staat in de
artikelen 11 tot en met 21 van de Monumentenwet 1988.
Sub 2 en 3.
De Monumentenwet 1988 schrijft voor dat de monumentencommissie bij de aanvragen om vergunning
voor rijksmonumenten wordt ingeschakeld. Om te voorkomen dat dit wettelijke vereiste door het ontbreken van het advies van de monumentencommissie tot moeilijkheden leidt bij de afgifte van de vergunning, is in lid 3 bepaald dat de monumentencommissie geacht wordt te hebben geadviseerd
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