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Aan de raad, 

1. inleiding 
In dit voorstel worden twee onderwerpen op het gebied van monumenten/erfgoed aan u voorgelegd: 

1. de actualisatie van de monumentenverordening (inhoudende een omvorming naar een 
erfgoedverordening); 

2. de instelling van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (inhoudende de omvorming van de 
huidige welstand- en monumentencommissie naar één nieuwe commissie). 

De omvorming van de monumentenverordening naar een erfgoedverordening is nodig om te komen tot 
een lokale verordening welke is afgestemd op de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de 
monumentenzorg en vergunningverlening. In verband met een doelmatige behandeling van de 
vergunningaanvragen op het gebied van bouwen en monumenten, bieden wij u tevens ter vaststelling de 
"verordening regelende de samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente 
Steenbergen 2015" aan. Op basis van deze verordening is het mogelijk om de nieuwe commissie 
ruimtelijke kwaliteit in te stellen. Daarnaast is ook een aanpassing van een aantal andere verordeningen 
nodig om de huidige welstand- en monumentencommissie om te vormen naar de nieuwe commissie 
ruimtelijke kwaliteit. De twee onderwerpen worden in één voorstel aan uw raad voorgelegd gezien de 
samenhang en uit het oogpunt van efficiency. 

2. Achtergrond 
2.1 Actualisatie monumentenverordening (omvorming naar erfgoedverordening) 
De huidige monumentenverordening van de gemeente Steenbergen dateert uit 2006. Ten gevolge 
van de volgende nieuwe/gewijzigde wet- en regelgeving is de omvorming van de 
monumentenverordening naar een erfgoedverordening noodzakelijk: 

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo in werking sinds 1 oktober 2010). 
Modernisering van de Monumentenwet (MoMo, in werking sinds 1 januari 2012) 

De voorliggende actualisatie c.q. omvorming van de monumentenverordening is met name nodig om 
diverse technische aanpassingen door te voeren, waardoor onze lokale verordening is afgestemd en 
beter aansluit op de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van monumentenzorg en 
vergunningverlening. Er zijn overigens twee wetswijzigingen aangekondigd die in de toekomst mogelijk 
een aanpassing van de voorliggende erfgoedverordening tot gevolg kunnen hebben. Het gaat om de 
Erfgoedwet (verwachte inwerkingtreding 1 januari 2016) en de Omgevingswet (verwachte 
inwerkingtreding 1 januari 2018). Met de onderhavige omvorming van de lokale monumentenverordening 
naar de erfgoedverordening is voor zover als mogelijk, rekening gehouden met de contouren I concept 
teksten van deze toekomstige wetswijzigingen. Als ten gevolge van de inwerkingtreding van de landelijke 
wetswijzigingen een aanpassing van de lokale verordening nodig is, volgt hierover een apart voorstel. 

Ter inzage ligt: 



2.2. Omvorming welstand- en monumentencommissie naar commissie ruimtelijke kwaliteit 
De huidige welstandcommissie is opgericht in 2004 en bestaat uit twee professionele gekwalificeerde 
adviseurs. In 1998 is besloten tot de oprichting van een monumentencommissie. De huidige 
monumentencommissie bestaat uit vier vrijwilligers die woonachtig zijn in de gemeente Steenbergen. Zij 
zijn op basis van een door ons college vastgestelde regeling benoemd. Uit de wetgeving op het gebied 
van de monumentenzorg volgt dat gemeentelijke monumentencommissies ten minste deskundig moeten 
zijn op het gebied van cultuurhistorie, bouw-Zarchitectuurhistorie, restauratie en landschap/stedenbouw. 
Verder worden er ook eisen gesteld aan o.a. de werkwijze, de samenstelling en onafhankelijkheid van 
een monumentencommissie. Uit een eerdere evaluatie blijkt dat de huidige monumentencommissie niet 
voldoende is toegerust om haar wettelijke taken (adviseren over vergunningaanvragen en de benoeming 
van monumenten) uit te voeren. Met name op het gebied van deskundigheid wordt niet voldaan aan de 
minimaal gestelde eisen. De werkwijze behoeft ook verbetering. Op het gebied van lokale geschiedenis 
scoort de commissie overigens zeer goed. De werkwijze, samenstelling en deskundigheid van de huidige 
welstandcommissie voldoet wel aan gestelde kwaliteitseisen. 

3. Overwegingen 
3.1. Omvorming monumentenverordening naar erfgoedverordening 
De omvorming van de monumentenverordening volgt vanuit een aantal wetswijzigingen. Met name op het 
gebied van de vergunningverlening is de verordening geactualiseerd en heeft een herschikking van de 
artikelen plaatsgevonden. Daarnaast is een verruiming van het vergunningsvrij uitvoeren van onderhoud 
aan, en wijzigen van, gemeentelijke monumenten opgenomen. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden 
en interne aanpassingen waarvoor in principe altijd al een vergunning wordt verleend zonder dat daar een 
inhoudelijke toetsing aan ten grondslag ligt. Met deze deregulering wordt onnodige bureaucratie 
voorkomen en bespaart de klant (vergunningaanvrager) kosten. Verder is in de verordening een 
hoofdstuk toegevoegd over de instandhouding van archeologische terreinen. De instandhouding van 
archeologische terreinen wordt primair geregeld in het bestemmingsplan. Sinds de modernisering van de 
Monumentenwet in 2012 is de gemeente verplicht om bij de actualisatie van de bestemmingsplannen 
rekening te houden met archeologische terreinen. Voor die gebieden waarin het bestemmingsplan nog 
niet voorziet geldt de verordening. Het gaat hier als het ware om een vangnetartikel. Voor de 
inwerkingtreding van de wetgeving in 2012 werden de archeologische waarden al betrokken bij de 
actualisatie van bestemmingsplannen. Dit gezien het belang van archeologie en de voorschriften vanuit 
de toenmalige Monumentenwet en Europese verdragen. Hierdoor is in nagenoeg alle 
bestemmingsplannen van de gemeente Steenbergen, conform de huidige wetgeving de instandhouding 
van archeologische terreinen al geregeld. Omdat de verordening regels stelt op het gebied van 
monumenten en archeologie wordt de benaming van monumentenverordening gewijzigd in 
erfgoedverordening. Als basis is de model erfgoedverordening van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) gebruikt. De voorliggende erfgoedverordening wijkt op een aantal punten af van het 
model. Dit om enerzijds de instelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit juridisch te borgen, anderzijds 
om de verordening af te stemmen op het lokale beleid. Een overzicht van de wijzigingen treft u aan als 
bijlage. 

3.2. Omvorming welstand- en monumentencommissie naar commissie ruimtelijke kwaliteit 
Uitgangspunt van de Wabo is dat er één vergunning kan worden aangevraagd voor meerdere activiteiten. 
Bij de verbouw van een monument is de aanvrager zelfs verplicht om de activiteiten, bouwen en het 
wijzigen van het monument, gelijktijdig aan te vragen omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Gevolg van de huidige organisatiestructuur, waarbij twee aparte commissies plannen beoordelen is 
dat bij de verbouw of aanpassing van monumenten, de aanvrager twee afzonderlijke adviezen krijgt 
toegestuurd. Wanneer een aanvrager een plan wil toelichten moet de aanvrager naar twee commissies 
op verschillende tijdstippen. Dit vraagt een extra inspanning van de klant en het gemeentelijke apparaat. 
In het kader van de gemeentelijke dienstverlening en kosten is dit niet wenselijk. Op dit moment worden 
de vergaderingen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd maar dat is niet altijd mogelijk. Een 
samenvoeging levert naast praktische en organisatorische voordelen ook een kostenvoordeel op. Uit een 
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eerdere evaluatie, die is uitgevoerd in het kader van de beleidsnota cultureel erfgoed, blijkt verder dat een 
professionelere monumentencommissie gewenst is. Met name op het gebied van deskundigheid en de 
werkwijze zijn verbeteringen gewenst. Dit is eenvoudiger te realiseren in een samengestelde commissie. 
Door de twee commissies (welstand en monumenten) samen te voegen komt er één advies en wordt er 
gewerkt overeenkomstig de uitgangspunten van de Wabo. Samengevat levert de instelling van één 
commissie de volgende voordelen op: 

Verbetering van de dienstverlening voor de klant (o.a. kortere termijnen); 
Beperken van administratieve lasten (efficiency) zowel bij de commissies als ambtelijk; 
Integrale advisering waardoor tegenstrijdige adviezen op het gebied van bouwen en monumenten 
worden voorkomen; 
Professionalisering van de monumentencommissie, zodat wordt voldaan aan de 
(deskundigheids)eisen. 

3.2.1. Aanpassing verordeningen en regelingen ten behoeve van instelling commissie ruimtelijke kwaliteit 
Om de instelling van de nieuwe commissie juridisch mogelijk te maken is een aanpassing van een aantal 
verordeningen I regelingen nodig, te weten: 

A. Een nieuwe verordening genaamd, "verordening regelende de samenstelling en taak van de 
commissie ruimtelijke kwaliteit" is nodig (vaststelling door de gemeenteraad); 

B. De huidige regeling, "samenstelling en taak van de gemeentelijke monumentencommissie" dient 
te worden ingetrokken (betreft een collegebevoegdheid); 

C. Een aanpassing van de bouwverordening met betrekking tot het hoofdstuk welstand is nodig 
(betreft een raadsbevoegdheid); 

D. De vaststelling van de erfgoedverordening en intrekking van de huidige monumentenverordening 
(betreft een raadsbevoegdheid). 

Hieronder volgt een korte toelichting op de benodigde wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie: 

A. en B. Nieuwe verordening regelende de samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit 
De huidige regeling die de instelling, samenstelling en taak van de monumentencommissie regelt moet 
worden ingetrokken. Dit is een regeling die is vastgesteld door ons college. Intrekking geschiedt daarom 
ook door ons college. In plaats van de regeling komt er een verordening die de samenstelling en taak van 
de commissie ruimtelijke kwaliteit regelt. Op basis van de Monumentenwet is een gemeente verplicht om 
een dergelijke verordening vast te stellen. Het is aan de gemeenteraad om de verordening vast te stellen. 

C. Bouwverordening 
Op grond van de Woningwet, bevat de bouwverordening voorschriften over de samenstelling, inrichting 
en werkwijze van de welstandscommissie. De huidige bouwverordening is aangepast op die onderdelen 
die de instelling van de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit juridisch mogelijk maken. Inhoudelijk is de 
bouwverordening verder niet gewijzigd. Het vaststellen van de wijzigingen is een raadsbevoegdheid. 

D. Erígoedverordening 
Naast de eerder beschreven aanpassingen ten gevolge van de wetswijzigingen is de verordening 
aangepast op die onderdelen die de instelling van de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit juridisch 
mogelijk maken. De huidige monumentenverordening (uit 2006) moet worden ingetrokken. Het intrekken 
van de monumentenverordening is een raadsbevoegdheid. Gelijktijdig moet de nieuwe 
erfgoedverordening door uw raad worden vastgesteld. Als basis is de model-erfgoedverordening van de 
VNG gebruikt. 

3.2.2. Samenstelling en werkwijze (nieuwe) commissie ruimtelijke kwaliteit 
Het instellen van de commissie ruimtelijke kwaliteit betekent, dat de welstandscommissie en de 
monumentencommissie in de huidige samenstelling en vorm ophouden te bestaan. Beide commissies 
zijn nauw betrokken bij de vorming van de nieuwe commissie. Het bureau dat nu de leden van de 
welstandscommissie levert kan ook op het gebied van de monumentenzorg de benodigde deskundigheid 
leveren zodat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren 



blijkt dat de inbreng van de kennis van lokale geschiedenis zeer waardevol is bij het beoordelen van 
monumentplannen. Het is daarom aan te bevelen om deze kennis in de nieuwe commissie te handhaven. 
Dit is mogelijk door een burgerlid toe te voegen aan de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit. Eén 
persoon van de huidige monumentencommissie heeft aangegeven deze rol te willen vervullen. 
De andere drie leden van de huidige monumentencommissie hebben geen rol meer bij de uitvoer van de 
taak van de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit. Zij blijven overigens nog wel een gesprekspartner 
voor de gemeente op het gebied van cultuur(historie) vanuit hun betrokkenheid bij de heemkundekringen. 
Om de professionaliteit van de nieuwe commissie te waarborgen, is het uitgangspunt dat de leden (met 
uitzondering van het burgerlid) worden ingehuurd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. 
Benoeming van de welstandsdeskundigen betreft een raadsbevoegdheid. De monumentdeskundige (en 
ook het burgerlid) kan daarentegen door ons college worden benoemd. Vanwege de gewenste flexibiliteit 
en het verkrijgen van een uniforme en eenduidige benoemingsprocedure van de commissieleden, wordt 
voorgesteld om de benoemingsbevoegdheid van de welstandsdeskundigen te mandateren aan ons 
college. Wij zullen uw raad informeren over wijzigingen in de commissiesamenstelling. 

De commissie ruimtelijke kwaliteit bestaat uit ten minste twee leden, niet zijnde burgerleden, waaronder 
een voorzitter. Afhankelijk van de achtergrond van de aanvraag worden welstand- en/of 
monumentdeskundigen ingeschakeld. Het is mogelijk dat een individueel lid van de commissie 
deskundigheden op meerdere gebieden kan bezitten. Het burgerlid sluit aan bij de vergaderingen waarbij 
kennis van de lokale historie gewenst is. De benoeming van de voorzitter en leden van de commissie 
ruimtelijke kwaliteit kan plaatsvinden nadat uw raad de verordening regelende de samenstelling en taak 
van de commissie ruimtelijke kwaliteit heeft vastgesteld en het onderhavig mandaatbesluit ten aanzien 
van de benoeming van commissieleden heeft genomen. Verder is het uitgangspunt dat de commissie 
tweewekelijks vergadert op het gemeentehuis. Deze termijn wordt nu ook gehanteerd door de huidige 
welstandscommissie. In de nieuwe verordening is opgenomen dat de commissie ruimtelijke kwaliteit 
jaarlijks een verslag opstelt over de uitgevoerde werkzaamheden. Verder heeft de commissie de 
mogelijkheid om aanbevelingen te doen ten aanzien van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid, het architectuur-
en monumentenbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het 
bijzonder. Dit jaarverslag wordt ter kennisname aan uw raad aangeboden. 

4. Middelen 
Het instellen van de commissie ruimtelijke kwaliteit levert naar verwachting een kostenbesparing op. Het 
gaat echter om een zeer beperkte besparing. In de begroting is voor de huidige welstand- en 
monumentencommissie een structureel budget van C 11.500,- opgenomen (0 9.000,- welstand en 
0 2.500,- monumenten). De legesinkomsten zorgen voor de dekking van deze kosten. Verwacht wordt dat 
een kostenbesparing van C 575,- kan worden gerealiseerd door de instelling van de nieuwe commissie 
ruimtelijke kwaliteit. In hoofdlijn ziet de raming van de jaarlijkse kosten van de nieuwe commissie 
ruimtelijke kwaliteit er als volgt uit: 

Inzet (professionele) welstandsdeskundigen: C 9.000,-
Inzet (professionele) monument/cultuurhistorie deskundige: 0 1.400,-
Vergoeding burqerlid: e 525,-
Totaal: C 10.925,-

Bij het bepalen van de legeskosten voor de monumentactiviteit en vertaling daarvan in de 
legesverordening, wordt het geraamde voordeel van 0 575,- meegenomen. De instelling van één 
commissie levert ook een geringe besparing op met betrekking tot de ambtelijke inzet. In de huidige 
situatie wordt zowel de monumenten- als welstandscommissie ambtelijk ondersteund. Met de instelling 
van één commissie wordt de ambtelijk ondersteuning beperkt tot één commissie waardoor de efficiency 
toeneemt. 
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5. Risico's 
Aan de vaststelling van de verordeningen en instelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn geen 
risico's verbonden. Wanneer de voorgestelde professionaliseringslag van de monumentencommissie 
achterwege blijft, is het grootste risico het gebrek aan deskundigheid in de monumentencommissie. 
Wanneer de deskundigheid niet voldoet aan de eisen kan dit gevolgen hebben voor eventuele 
bezwaa r/be roe ps p raced u res. 

6. Communicatie/Aanpak 
6.1. Vervolgstappen 
Na besluitvorming door uw raad conform de in dit voorstel opgenomen adviezen, zal ons college in het 
kader van de installatie van de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit en de verdere uitvoering van de 
besluiten de volgende stappen nemen: 
1. ons collegebesluit inzake de instelling, samenstelling en taak van de monumentencommissie 

d.d. 28 oktober 2004 intrekken; 
2. de benoeming van de voorzitter en leden van de huidige monumentencommissie intrekken; 
3. de huidige welstandscommissie opheffen; 
4. een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met een professionele partij voor de levering van 

welstand- en monumentdeskundige voor de commissie ruimtelijke kwaliteit; 
5. op basis van de door uw raad vast te stellen verordening en mandaatbesluit, een voorzitter en 

leden (inclusief plaatsvervangers) te benoemen voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. 

6.2. Inwerkingtreding 
Van belang is dat de besluiten van zowel uw raad als ons college met betrekking tot de gewijzigde 
verordening, nieuwe verordeningen, intrekkingsbesluiten, e.d., gelijktijdig in werking treden. In het kader 
van de installatie van de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit en de te ondernemen acties voor ons 
college naar aanleiding van de door u te nemen besluiten, wordt voorgesteld om de verordeningen, 
wijzigingen, e.d. 1 november 2015 in werking te laten treden. 

6.3. Communicatie 
De leden van de huidige monumenten- en welstandscommissie zijn nauw betrokken geweest bij het 
proces om te komen tot een voorstel voor het instellen van een commissie ruimtelijke kwaliteit. Na 
besluitvorming door uw raad worden de betrokkenen per brief geïnformeerd. Ook worden zij schriftelijk 
geïnformeerd over de door ons college te nemen besluiten in het kader van dit traject. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om: 

1. De verordening regelende de samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit 
gemeente Steenbergen 2015 vast te stellen (BM1501339); 

2. De erfgoedverordening gemeente Steenbergen 2015 vast te stellen (BM1501324); 
3. De monumentenverordening Steenbergen 2006 in te trekken (BM 1501324); 
4. De bouwverordening, hoofdstuk 9, Welstand, gewijzigd vast te stellen (BM1501325); 
5. De bevoegdheid om welstandsdeskundigen te benoemen en zitting te laten nemen in de 

commissie ruimtelijke kwaliteit, te mandateren aan ons college (BM 1501326). 

Hoogachtend, 
Btrfgemeester eņjwelñoũcfers van Steenbergen, 


