
  

Aan de raad, 

  

  

  

  

Onderwerp: Vaststellen Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente 

Voorstel: De Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente vaststellen en 

gelijktijdig de Monumentenverordening Hof van Twente 2002 intrekken. 

Inwerkintreding van de Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente 

per 1 mei 2015     

1 SAMENVATTING 

In 2002 heeft de gemeenteraad de “Monumentenverordening Hof van Twente 2002” vastge- 

steld. De Erfgoedverordening vervangt de Monumentenverordening en vormt een actueel 

toetsingskader voor aanvragen op het gebied van het cultureel erfgoed. 

Met de vaststelling van de Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente wordt 

voldaan aan de gewijzigde monumentenwet en de Wet archeologische monumentenzorg 

waarin het verdrag van Malta is geïmplementeerd. Het verdrag van Malta beschermt 

archeologische waarden. Met de Erfgoedverordening 2015 gemeente Hof van Twente 

worden archeologische waarden beschermd voor zover deze bescherming al niet in het 

bestemmingsplan is geregeld. Er worden procedurevoorschriften gesteld ten aanzien van de 

bescherming van archeologische monumenten. 

De monumentenvergunning is één van de 25 vergunningen en ontheffingen die door de 

Wabo geïntegreerd is in één omgevingsvergunning. De benaming ‘monumentenvergunning’ 

kan niet meer worden gebruikt en daarom is deze verordening hierop aangepast. 

Voor het overige blijft hetgeen is opgenomen ten aanzien van het aanwijzen en beschermen 

van gemeentelijke monumenten onverkort van kracht. 

Deze verordening heeft tot doel regels te stellen voor de handhaving van onroerende 

monumenten en het verhinderen van afbraak. Verder geeft de verordening voorschriften en 

regels met betrekking tot het plaatsen van panden op de gemeentelijke lijst van onroerende 

monumenten. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In verband met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 

en het vastgestelde archeologiebeleid van de gemeente in 2009, voldoet de “Monumenten- 

verordening Hof van Twente 2002” niet meer. In verband hiermee wordt voorgesteld de 

Monumentenverordening uit 2002 aan te passen aan de gewijzigde kaders. De “Erfgoed- 

verordening 2015 Gemeente Hof van Twente” zal hierin voorzien. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Gemeentewet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Monumentenwet 1988, 

Wro, Monumentenverordening Hof van Twente 2002, Algemene wet bestuursrecht (Awb). 



  

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

De nieuwe Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente vormt een actueel toetsings- 

kader voor monumenten en archeologie. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Na vaststelling van de Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente zal deze worden 

toegepast bij de wettelijke taken op het gebied van het cultuurhistorisch beleid zoals het ver- 

Ienen van omgevingsvergunning voor gemeentelijke- en rijksmonumenten. Tevens kunnen 

gemeentelijke monumenten, beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten alsmede 

beeldbepalende zaken worden aangewezen. 

4.C Wat mag het kosten? 

Er zijn geen kosten verbonden aan de Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente . 

4.D Wat is het alternatief? 

Er is geen realistisch alternatief. De gemeente heeft nu geen actueel toetsingskader. 

4.E Wat is het risico? 

Aan het vaststellen van de Erfgoedverordening 2015 zijn geen risico's verbonden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat de verordening is vastgesteld en bekend gemaakt, treedt deze in werking en zal deze 

worden toegepast. 

5 COMMUNICATIE 

Na vaststelling van de Erfgoedverordening 2015 Gemeente Hof van Twente wordt deze op de 

gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Dit door plaatsing op de website van de gemeente, op 

overheid.nl en in het Hofweekblad. 

    

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

f Nauta-van Moorsel MPM 
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