Raadsvergadoring
ing :'

2 2 APRJQQB

Besluii:

^f

Voorstalnurroiner:

H E E R H U G O

Agendanr.
Voorstelnr.
Onderwerp

W

> \ /\

P R nr*>6>QX±

R D

7
2008-033
Monumentverordening

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 26 febaiari 2008

Beknopt voorstel
De verordening monumenten Heerhugowaard 1996 in te trekken,
De verordening monumenten Heerhugowaard 2008 vast te stellen
Toelichtinq
Omdat de werkgroep monumenten Heerhugowaard per 1 januari jl. is opgeheven, is de adviesrol
van de werkgroep, zoals in de monumentenverordening 1996 is vastgelegd, komen te vervallen. Dit
vraagt om een wijziging van de verordening.
Tot nu toe werd bij de advisering van de welstands en monumentencommissie over bouwaanvragen
voor monumenten op grand van de verordening het advies van de werkgroep monumenten
Heerhugowaard betrokken. Nu de werkgroep m.i.v. 1 januari jl. is opgeheven, is dit niet meer nodig /
mogelijk.
De verordening moet daarop worden aangepast.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
De secretaris,

de burgemeester,
"V

Advies commissie SO d.d. 1 april 20Q8'
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2008

bes I u i t
1. De verordening monumenten Heerhugowaard 1996 in te trekken,
2. De verordening monumenten Heerhugowaard 2008 vast te stellen

Heerhugowaard, 22 april 2008
De Raad voornoemd,
griffier,

de voorzitter,
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Verordening Monumenten Heerhugowaard 2008
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
monument:
1. zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de
wetenschap of cultuurhistorische waarde;
2. terrain dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld
onder a;
b.
gemeentelijke monumentenlijst:
de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als beschermd
gemeentelijk monument aangewezen zaken;
c.
beschermd gemeentelijk monument:
onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als
beschermd gemeentelijk monument is aangewezen;
d.
beschermd rijksmonument:
onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988
vastgestelde registers;
e.
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;
f.
welstand- en monumentencommissie:
de door de raad aangewezen instantie met onder meer als taak burgemeester en
wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de
Monumentenwet 1988 en de verordening en het monumentenbeleid;
g.
bouwhistorisch onderzoek:
in schriftelijke rapportage vastgesteld onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de
bouwhistorische kwaliteit van een monument.

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

HOOFDSTUK II BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
paragraaf 1. De aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument en de registratie op de
gemeentelijke monumentenlijst.

Artikel 3
De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument
1.
Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende,
een onroerend monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.
2.
Burgemeester en wethouders doen bij aangetekend schrijven mededeling van hun
voornemen over te gaan tot aanwijzing van een onroerend monument als beschermd
gemeentelijk monument.

3.
4.
5.
6.

Voordat burgemeester en wethouders een besluit nemen over de aanwijzing, vragen zij
advies aan de welstand- en monumentencommissie. In spoedeisende gevallen kan het
vragen van dit advies achterwege blijven.
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de aanwijzing van een onroerend
monument als beschermd gemeentelijke monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek
wordt verricht.
Voordat burgemeester en wethouders een kerkelijk monument aanwijzen, voeren zij overleg
met de eigenaar.
De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van
de Monumentenwet 1988 of dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de
monumentenverordening van de provincie Noord-Holland.

Artikel 4
Termijn advies en aanwijzingsbesluit
1.
De welstand en monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen acht weken na
ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders.
2.
Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na ontvangst van het advies
van de welstandmonumentencommissie, maar in ieder geval binnen twintig weken na de
advies aanvraag.
3.
Met ingang van de datum van bekendmaking van burgemeester en wethouders van het
voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument over te gaan, zoals
vermeld in artikel 3, lid 2, tot het moment dat het besluit tot aanwijzing onherroepelijk is
geworden, zijn de artikelen 9 t/m 13 en de artikelen 15 t/m 18 van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 5
Mededeling
De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en het voornemen van aanwijzing als bedoeld in
artikel 3, tweede lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale
legger bekend staan en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers.

Artikel 6
Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst
1. Burgemeester en wethouders registreren het beschermde gemeentelijke monument op de
gemeentelijke monumentenlijst.
2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de
aanwijzing, de kadastrale aanduiding, de tenaamstelling en een beschrijving van het
beschermde gemeentelijke monument.
3. De gemeentelijke monumentenlijst ligt voor een ieder ter inzage bij de sector
Stadsontwikkeling.

Artikel 7
Wijzigen van de aanwijzing
1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing ambtshalve of op aanvraag van een
belanghebbende wijzigen.
2. Artikel 3, derde, vierde en vijfde lid, alsmede artikel 4, eerste, tweede en derde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing op de wijziging.
3. Indien de wijziging naar het oordeel van burgemeester en wethouders van ondergeschikte
betekenis is blijft overeenkomstige toepassing van artikel 3, derde, vierde en vijfde lid,
alsmede artikel 4, eerste en tweede lid, achterwege.
4. De inhoud en de datum van de wijzigingen worden op de gemeentelijke monumentenlijst
aangetekend.

Artikel 8
Intrekken van de aanwijzing
1.
Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing intrekken.
2.
Artikel 3, derde lid en artikel 4, eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige
toepassing op de intrekking.

3.
4.

De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel
3 van de Monumentenwet 1988 of aan artikel 3 van de monumentenverordening van de
provincie Noord-Holland.
De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

HOOFDSTUK II VERGUNNING TOT WIJZIGING OF AFBRAAK VAN BESCHERMDE
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Artikel 9
Verbodsbepaling
1. Het is verboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen.
2. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of in strijd met bij
zodanige vergunning gestelde voorschriften:
a. een beschermd gemeentelijke monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig
opzicht te wijzigen;
b. een beschermd gemeentelijk monument te herstellen of te gebruiken of te laten gebruiken op
een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Artikel 10
De aanvraag
1. De aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 9, tweede lid, wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders.
2. Op in behandeling genomen aanvragen is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing.
3. Een ieder kan zijn zienswijze over een in behandeling genomen aanvraag naar voren
brengen.
4. Burgemeester en wethouders brengen de aanvraag en het verslag van de openbare
voorbereidingsprocedure terstond ter kennis van de welstand- en monumentencommissie.

Artikel 11
Advies van de welstand- en monumentencommissie en beslissing op de
aanvraag
1. Burgemeester en wethouders vragen advies aan de welstand- en monumentencommissie
voordat zij beslissen op de aanvraag.
2. Binnen acht weken na de adviesaanvrage brengt de welstand- en monumentencommissie
schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders.
3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het advies van
de welstand- en monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 16 weken na ontvangst
van de aanvraag, op de aanvraag van de vergunning.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de in het vierde lid genoemde termijn van 16 weken
met ten hoogste tien weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geven binnen
de in het vierde lid genoemde termijn van 16 weken.
5. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het vierde of vijfde lid, wordt de
vergunning geacht te zijn verleend.
6. Een vergunning ingevolge deze verordening blijft buiten werking gedurende zes weken na
de datum waarop zij is verleend of van rechtswege is verleend. Indien gedurende deze
termijn bezwaar wordt gemaakt op grand van de Algemene wet bestuursrecht, blijft de
vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist.

Artikel 12
Kerkelijk monument
Burgemeester en wethouders geven met betrekking tot een kerkelijk monument geen beschikking
ingevolge de bepalingen van artikel 9, tweede lid, dan in overeenstemming met de eigenaar, indien
en voor zover het een beschikking betreft, waarbij wezenlijke belangen van de
godsdienstuitoefening in dat monument in het geding zijn.

Artikel 13
Intrekken van de vergunning
1. De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken indien:
a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
b. blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften, bedoeld in artikel 9, tweede lid, niet
naleeft;
c. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben
gewijzigd, dat het belang van net monument zwaarder dient te wegen.
d. Niet binnen een jaar na afgifte van de vergunning gebruik wordt gemaakt.
2. De beschikking tot intrekking wordt in afschrift gezonden aan de welstand- en
monumentencommissie.

HOOFDSTUK III BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN

Artikel 14
Vergunning voor beschermd rijksmonument
1. Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om
vergunning voor een beschermd rijksmonument met de naar voren gebrachte zienswijzen
aan de werkgroep Monumenten Heerhugowaard en de welstand en monumentencommissie
na afloop van de termijn van 14 dagen, bedoeld in artikel 12, tweede lid van de
Monumentenwet 1988.
2. De welstand- en monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht
weken na de datum van verzending van het afschrift.
3. Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn wordt de welstand en
monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

HOOFDSTUK IV SCHADEVERGOEDINGEN

Artikel 15
Schadevergoeding
1.
Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van:
a. de weigering van burgemeester en wethouders een vergunning tot wijziging,
afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument te verlenen als bedoeld in
artikel 9, tweede lid, van deze verordening;
b. voorschriften door burgemeester en wethouders verbonden aan een vergunning
tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument; schade lijdt of
zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderzins is verzekerd, kent de
gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding
toe.
2.
Een verzoek om schadevergoeding moet binnen vijf jaar na het ontstaan hiervan bij de
gemeenteraad zijn ingediend.
3.
Indien de termijn bedoeld in het tweede lid is verstreken, wordt het verzoek om
schadevergoeding afgewezen.
4.
Voor de behandeling van de aanvragen zijn de bepalingen van de verordening ter regeling
van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK V SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 16
Strafbepaling
Hij, die handelt in strijd met artikel 9 van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 17
Opsporingsbevoegdheid
De opsporing van de in artikel 16 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door
burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder
voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.
Artikel 18
Binnentreden
Zo dikwijls de zorg voor de naleving van deze verordening dit vereist, wordt hierbij de last verstrekt
al dan niet besloten ruimten en plaatsen, met uitzondering van woningen, desnoods tegen de wil van
de rechthebbende, bewoner of gebruiker te betreden, aan hen die en voor zover zij door het
bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van deze verordening.
Artikel 19
inwerkingtreding
1. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde gemeentelijke monumenten
treedt zij in werking op de achtste dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.
2. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten treedt zij in
werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van de Monumentenwet 1988,
maar overigens niet eerder dan de achtste dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.
3. De monumentenverordening, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 14 mei 1991,
vervalt.
4. Verzoeken om vergunning als bedoeld in artikel 5 van de in lid 3 genoemde verordening die
zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met
inachtneming van artikel 6 van de in lid 3 genoemde verordening.
Artikel 20
Deze verordening kan worden aangehaald als "Heerhugowaardse monumentenverordening 2008.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente
Heerhugowaard,
Heerhugowaard, 22 april 2008
De Raad voornoemd,
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BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURQEJjdEESTER EN WETHOUDERS
Paraaf sectordirecteur
rj£
Portefeuillehouder JWdB
Reg. nummer:
Paraaf sectorcontroller
-f-Jb• • Agenda
Openbaar
Datum
Sector/afd.:
Actieve informatie
B&W d.d. 26-2-2008
SO/ROV
Nee
Stejjer:
plicht
H.J. Leemhuis, 315
Onderwerp:
/ 7
Wijziging monumentenverordening Heerhugowaard

Probleemstellinq:
Omdat de werkgroep monumenten Heerhugowaard per 1 januari jl. is opgeheven, is de adviesrol van de werkgroep,
zoals in de monumentenverordening 1996 is vastgelegd, komen te vervallen. Dit vraagt om een wijziging van de
verordening
Geadviseerde beslissinq:
De raad voor te stellen om, na advies van de commissie SO, de verordening monumenten Heerhugowaard
1996 in te trekken, en de verordening 2008, waaruit de adviesrol van de werkgroep monumenten
Heerhugowaard is verwijderd, vast te stellen.
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Beslissing:

Conform advies

Advies van commissie:
Ter inzage voor:
Kopie voorstel/besluit naar:

SO

Raadsbehandeling d.d.
Begrotingswijziging:
Nee
Na afhandeling naar Centraal archief I'a
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-1 BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Onderwerp:

aanpssing monumentenverordening

Bevat het advies alle elementen? Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen
Toelichting:
Probleemstellinq:
Omdat de werkgroep monumenten Heerhugowaard per 1 januari jl. is opgeheven, is de adviesrol van de
werkgroep, zoals in de monumentenverordening 1996 is vastgelegd, komen te vervallen. Dit vraagt om een
wijziging van de verordening.
Tot nu toe werd bij de advisering van de welstands en monumentencommissie over bouwaanvragen voor
monumenten op grond van de verordening het advies van de werkgroep monumenten Heerhugowaard
betrokken. Nu de werkgroep m.i.v. 1 januari jl. is opgeheven, is dit niet meer nodig / mogelijk.
De verordening moet daarop worden aangepast.
Geadviseerde beslissing:
De raad voor te stellen om, na advies van de commissie SO, de verordening monumenten Heerhugowaard
1996 in te trekken, en de verordening 2008, waaruit de adviesrol van de werkgroep monumenten
Heerhugowaard is verwijderd, vast te stellen.
Hoofd afdeling ROV
H.J.
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: Monumentverordening

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 26 februari 2008

Beknopt voorstel
De verordening monumenten Heerhugowaard 1996 in te trekken,
De verordening monumenten Heerhugowaard 2008 vast te stellen
Toelichtinq
Omdat de werkgroep monumenten Heerhugowaard per 1 januari jl. is opgeheven, is de adviesrol
van de werkgroep, zoals in de monumentenverordening 1996 is vastgelegd, komen te vervallen. Dit
vraagt om een wijziging van de verordening.
Tot nu toe werd bij de advisering van de welstands en monumentencommissie over bouwaanvragen
voor monumenten op grand van de verordening het advies van de werkgroep monumenten
Heerhugowaard betrokken. Nu de werkgroep m.i.v. 1 januari jl. is opgeheven, is dit niet meer nodig /
mogelijk.
De verordening moet daarop worden aangepast.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
De secretaris,

Advies commissie

de burgemeester,
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

b esIuit
1. De verordening monumenten Heerhugowaard 1996 in te trekken,
2. De verordening monumenten Heerhugowaard 2008 vast te stellen

Heerhugowaard,

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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Verordening Monumenten Heerhugowaard 2008
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
monument:
1. zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de
wetenschap of cultuurhistorische waarde;
2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak ais
bedoeld onder a;
b.
gemeentelijke monumentenlijst:
de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als beschermd
gemeentelijk monument aangewezen zaken;
c.
beschermd gemeentelijk monument:
onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als
beschermd gemeentelijk monument is aangewezen;
d.
beschermd rijksmonument:
onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988
vastgestelde registers;
e.
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;
f.
welstand- en monumentencommissie:
de door de raad aangewezen instantie met onder meer als taak burgemeester en
wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de
Monumentenwet 1988 en de verordening en het monumentenbeleid;
g.
bouwhistorisch onderzoek:
in schriftelijke rapportage vastgesteld onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de
bouwhistorische kwaliteit van een monument.

Artikel 2

Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het
monument.

HOOFDSTUK II BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
paragraaf 1. De aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument en de registratie op de
gemeentelijke monumentenlijst.

Artikel 3
1.

De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende,
een onroerend monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.

2.

Burgemeester en wethouders doen bij aangetekend schrijven mededeling van nun
voomemen over te gaan tot aanwijzing van een onroerend monument als beschermd
gemeentelijk monument.
Voordat burgemeester en wethouders een besluit nemen over de aanwijzing, vragen zij
advies aan de welstand- en monumentencommissie. In spoedeisende gevallen kan het
vragen van dit advies achterwege blijven.
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de aanwijzing van een onroerend
monument als beschermd gemeentelijke monument bepalen dat bouwhistorisch
onderzoek wordt verricht.
Voordat burgemeester en wethouders een kerkelijk monument aanwijzen, voeren zij
overleg met de eigenaar.
De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grand van artikel 3
van de Monumentenwet 1988 of dat is aangewezen op grand van artikel 3 van de
monumentenverordening van de provincie Noord-Holland.

3.
4.
5.
6.

Artikel 4
1.

Termijn advies en aanwijzingsbesluit

De welstand en monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen acht weken na
ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders.
Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na ontvangst van het
advies van de welstandmonumentencommissie, maar in ieder geval binnen twintig weken
na de advies aanvraag.
Met ingang van de datum van bekendmaking van burgemeester en wethouders van het
voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument over te gaan, zoals
vermeld in artikel 3, lid 2, tot het moment dat het besluit tot aanwijzing onherroepelijk is
geworden, zijn de artikelen 9 t/m 13 en de artikelen 15 t/m 18 van overeenkomstige
toepassing.

2.
3.

Artikel 5

Mededeling

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en het voornemen van aanwijzing als bedoeld in
artikel 3, tweede lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de
kadastrale legger bekend staan en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers.

Artikel 6

Registratie o p d e gemeentelijke monumentenlijst

1.

Burgemeester en wethouders registreren het beschermde gemeentelijke monument op
de gemeentelijke monumentenlijst.
2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de
aanwijzing, de kadastrale aanduiding, de tenaamstelling en een beschrijving van het
beschermde gemeentelijke monument.
3. De gemeentelijke monumentenlijst ligt voor een ieder ter inzage bij de sector
Stadsontwikkeling.

Artikel 7
Wijzigen v a n d e aanwijzing
1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing ambtshalve of op aanvraag van een
belanghebbende wijzigen.
2. Artikel 3, derde, vierde en vijfde lid, alsmede artikel 4, eerste, tweede en derde lid, zijn
van overeenkomstige toepassing op de wijziging.
3. Indien de wijziging naar het oordeel van burgemeester en wethouders van
ondergeschikte betekenis is blijft overeenkomstige toepassing van artikel 3, derde, vierde
en vijfde lid, alsmede artikel 4, eerste en tweede lid, achterwege.

De inhoud en de datum van de wijzigingen worden op de gemeentelijke monumentenlijst
aangetekend.

Artikel 8
1.
2.

Intrekken van de aanwijzing

Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing intrekken.
Artikel 3, derde lid en artikel 4, eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige
toepassing op de intrekking.
De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan
artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of aan artikel 3 van de monumentenverordening
van de provincie Noord-Holland.
De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

3.
4.

HOOFDSTUK II VERGUNNING TOT WIJZIGING OF AFBRAAK VAN
BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Artikel 9

Verbodsbepaling

1.
2.

Het is verboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen.
Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of in strijd met bij
zodanige vergunning gestelde voorschriften:
a. een beschermd gemeentelijke monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in
enig opzicht te wijzigen;
b. een beschermd gemeentelijk monument te herstellen of te gebruiken of te laten gebruiken
op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Artikel 10

De aanvraag

1.

De aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 9, tweede lid, wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders.
2. Op in behandeling genomen aanvragen is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
3. Een ieder kan zijn zienswijze over een in behandeling genomen aanvraag naar voren
brengen.
4. Burgemeester en wethouders brengen de aanvraag en het verslag van de openbare
voorbereidingsprocedure terstond ter kennis van de welstand- en
monumentencommissie.

Artikel 11 Advies van de welstand- en monumentencommissie en
beslissing op de aanvraag
1.

Burgemeester en wethouders vragen advies aan de welstand- en
monumentencommissie voordat zij beslissen op de aanvraag.
2. Binnen acht weken na de adviesaanvrage brengt de welstand- en
monumentencommissie schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders.
3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het advies
van de welstand- en monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 16 weken na
ontvangst van de aanvraag, op de aanvraag van de vergunning.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de in het vierde lid genoemde termijn van 16
weken met ten hoogste tien weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis
geven binnen de in het vierde lid genoemde termijn van 16 weken.

Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het vierde of vijfde lid, wordt de
vergunning geacht te zijn verleend.
Een vergunning ingevolge deze verordening blijft buiten werking gedurende zes weken
na de datum waarop zij is verleend of van rechtswege is verleend. Indien gedurende
deze termijn bezwaar wordt gemaakt op grand van de Algemene wet bestuursrecht, blijft
de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist.

Artikel 12
Kerkelijk m o n u m e n t
Burgemeester en wethouders geven met betrekking tot een kerkelijk monument geen beschikking
ingevolge de bepalingen van artikel 9, tweede lid, dan in overeenstemming met de eigenaar,
indien en voor zover het een beschikking betreft, waarbij wezenlijke belangen van de
godsdienstuitoefening in dat monument in het geding zijn.

Artikel 13

Intrekken van de vergunning

1.

De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken indien:
a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is
verleend;
b. blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften, bedoeld in artikel 9, tweede lid, niet
naleeft;
c. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben
gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.
d. Niet binnen een jaar na afgifte van de vergunning gebruik wordt gemaakt.
2. De beschikking tot intrekking wordt in afschrift gezonden aan de welstand- en
monumentencommissie.

HOOFDSTUK III BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN
Artikel 14

Vergunning voor beschermd rijksmonument

1.

Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om
vergunning voor een beschermd rijksmonument met de naar voren gebrachte
zienswijzen aan de werkgroep Monumenten Heerhugowaard en de welstand en
monumentencommissie na afloop van de termijn van 14 dagen, bedoeld in artikel 12,
tweede lid van de Monumentenwet 1988.
2. De welstand- en monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen
acht weken na de datum van verzending van het afschrift.
3. Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn wordt de welstand en
monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

HOOFDSTUK IV SCHADEVERGOEDINGEN
Artikel 15
1.

Schadevergoeding

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van:
a. de weigering van burgemeester en wethouders een vergunning tot wijziging,
afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument te verlenen als bedoeld
in artikel 9, tweede lid, van deze verordening;

b. voorschriften door burgemeester en wethouders verbonden aan een
vergunning totwijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk
monument; schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te
zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voidoende
anderzins is verzekerd, kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar
billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.
Een verzoek om schadevergoeding moet binnen vijf jaar na het ontstaan hiervan bij de
gemeenteraad zijn ingediend.
Indien de termijn bedoeld in het tweede lid is verstreken, wordt het verzoek om
schadevergoeding afgewezen.
Voor de behandeling van de aanvragen zijn de bepalingen van de verordening ter
regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK V S L O T - EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 16

Strafbepaling

Hij, die handelt in strijd met artikel 9 van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van
de tweede categorie.

Artikel 17

Opsporingsbevoegdheid

De opsporing van de in artikel 16 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door
burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast,
ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 18

Binnentreden

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van deze verordening dit vereist, wordt hierbij de last
verstrekt al dan niet besloten ruimten en plaatsen, met uitzondering van woningen, desnoods
tegen de wil van de rechthebbende, bewoner of gebruiker te betreden, aan hen die en voor zover
zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van deze verordening.

Artikel 19

Inwerkingtreding

1. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde gemeentelijke
monumenten treedt zij in werking op de achtste dag na die waarop zij wordt
bekendgemaakt.
2. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten treedt zij
in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van de Monumentenwet
1988, maar overigens niet eerder dan de achtste dag na die waarop zij wordt
bekendgemaakt.
3. De monumentenverordening, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 14 mei
1991, vervalt.
4. Verzoeken om vergunning als bedoeld in artikel 5 van de in lid 3 genoemde verordening
die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld
met inachtneming van artikel 6 van de in lid 3 genoemde verordening.

Artikel 20
Deze verordening kan worden aangehaald als "Heerhugowaardse monumentenverordening
2008.

