
 

 

 

 

 
 

 

Bijlage wijzigingen erfgoedverordening gemeente Steenbergen ten opzicht van VNG model. 

 

Hoofdstuk 1, Algemeen 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

De volgende definities worden aan de begripsbepalingen toegevoegd: 

- rijksmonument, monument of archeologisch monument dat is ingeschreven in het 

rijksmonumentenregister; 

- commissie ruimtelijke kwaliteit: de commissie als bedoeld in de Verordening regelende de 

samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Steenbergen 2015; 

- bouwhistorisch onderzoek: rapportage waarin de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een 

bouwwerk of structuur wordt vastgesteld, dat naar oordeel van Burgemeester en Wethouders 

voldoet aan de ‘Richtlijn bouwhistorisch onderzoek’ uitgave Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 

 

Hoofdstuk 2, Aanwijzing gemeentelijke monumenten 

Artikel 3 De aanwijzing tot gemeentelijk monument 

In lid 2 is de term monumentencommissie gewijzigd in commissie ruimtelijke kwaliteit. 

 

Artikel 5 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit 

In lid 1 en 2 is de term monumentencommissie gewijzigd in commissie ruimtelijke kwaliteit. 

 

Hoofdstuk 3, Instandhouding van gemeentelijke monumentale zaken 

Artikel 10 Instandhoudingbepaling 

Lid 3 is toegevoegd omdat er in de model-erfgoedverordening geen bepalingen zijn opgenomen met 

betrekking tot het vergunningsvrij uitvoeren van onderhoud aan en het wijzigen van een monument. 

 

Artikel 11 De schriftelijke aanvraag 

Lid 2 is toegevoegd, daar het soms noodzakelijk is voor goede besluitvorming om over een 

bouwhistorisch onderzoek te beschikken. 

 

Artikel 12 Termijnen advies 

In lid 1 en 2 is de term monumentencommissie gewijzigd in commissie ruimtelijke kwaliteit. 

 

Artikel 13 Weigeringsgronden en het stellen van voorschriften 

Lid 2 is toegevoegd om extra voorschriften op te kunnen leggen bij de afgifte van een vergunning, om de 

monumentenzorg te waarborgen. 

 

Artikel 14 Intrekken van de vergunning 

Sub c is toegevoegd als vervolg op artikel 13 lid 2, ook wanneer niet aan de voorschriften van de 

vergunning voldaan wordt, zal de vergunning ook ingetrokken worden. 

 

Artikel 15 Advies inzake bezwaar 

De commissie ruimtelijke kwaliteit kan ook om advies gevraagd worden over de naar voren gebrachte 

bezwaren. 

 

Hoofdstuk 3, Beschermde monumenten, rijksmonumenten 

 

Artikel 16 De schriftelijke aanvraag 

Lid 2 is toegevoegd, daar het soms noodzakelijk is voor goede besluitvorming om over een 

bouwhistorisch onderzoek te beschikken. 
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Artikel 17 Termijnen advies 

In lid 1 en 2 is de term monumentencommissie gewijzigd in commissie ruimtelijke kwaliteit. 

 

Artikel 18 Stellen van voorschriften 

Lid 1 is toegevoegd om extra voorschriften op te kunnen leggen bij de afgifte van een vergunning, om de 

monumentenzorg te waarborgen. 

 

Artikel 19 Advies inzake bezwaar 

De commissie ruimtelijke kwaliteit kan ook om advies gevraagd worden over de naar voren gebrachte 

bezwaren. 

 

Hoofdstuk 6, Overige bepalingen 

Artikel 21 Toezichthouders 

Extra uitleg over wie er belast zijn met de taak tot toezicht en handhaving op naleving van de regels in 

deze verordening. 

 

 


