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Aanpassen Monumentenverordening.

Ten gevolge van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten een aantal
verordeningen worden aangepast. Daarbij hoort ook de monumentenverordening.
In dat kader bieden wij de raad de ‘Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 2010’ ter
vaststelling.

De ‘Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 2010’ vast te stellen.

Met de invoering van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn een reeks van vergunningstelsels die
betrekking hebben op ruimtelijke ingrepen geconcentreerd tot één vergunning, de zogenaamde
omgevingsvergunning. Voor monumenten geldt tot 1 oktober 2010, de dag van invoering van de Wabo,
dat er bij ingrepen/veranderingen aan monumenten zowel een monumentenvergunning alsmede een
bouwvergunning is vereist. Beide vergunningen gaan nu op in de omgevingsvergunning. Dientengevolge
moeten de regels die zijn vastgelegd in de gemeentelijke monumentenverordening daar ook op worden
afgestemd, m.a.w. dient de verordening te worden aangepast en gewijzigd te worden vastgesteld door de
raad.

De thans van kracht zijnde verordening werd vastgesteld bij raadsbesluit van 26 april 2007. De bestaande
verordening is gebaseerd op het model zoals dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt
uitgebracht. Dat geldt ook voor het thans voorliggend concept. Dat concept bevat geen wezenlijke
veranderingen. Slechts de noodzakelijke juridisch-procedurele aanpassing op de Wabo heeft
plaatsgevonden. Volgens de ‘oude’ regelgeving is er voor monumenten eerst een monumentenvergunning
noodzakelijk waarbij de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden
gevolgd. (voornemen-inspraak-definitief besluit). Als de monumentenvergunning onherroepelijk is moet
de bouwvergunning worden verleend op basis van de procedure van de Woningwet. (besluit-bezwaar en
beroep traject) Deze beide procedures gaan op in de Wabo waardoor slechts één vergunningstraject moet
worden doorlopen.

De Wabo kent inmiddels een lange geschiedenis. Pas enkele maanden geleden is definitief komen vast te
staan hoe de wetgeving met uitvoeringsbesluiten gaat luiden en dat deze wetgeving per 1 oktober wordt
ingevoerd.
Ter verdere informatie nog het volgende.
Op dit moment wordt in A2-verband nog gewerkt aan het beleid ten aanzien van archeologie op basis van
de Wet archeologische monumentenzorg. Ook het daarop te baseren gemeentelijke beleid met
bijbehorende verordening staat nog in de steigers. Te zijner tijd zou kunnen worden gekozen voor
integratie van beide verordeningen in een overkoepelende erfgoedverordening.
Beide taakvelden zijn weliswaar verwant, maar niet zodanig verweven dat vaststelling van de thans
voorliggende verordening frictie kan veroorzaken met het toekomstig archeologiebeleid.
De invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 dwingt er toe de huidige monumentenverordening aan te
passen om te voorkomen dat er een gat valt in de regelgeving.
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Aanpassing van de vigerende verordening op gewijzigde wetgeving.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 14 september 2010
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck.

(

burgemeester,

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Concept verordening.
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