
 

 

Woon- en leefklimaat 2017 Beemster 

(Monumentenwet) Erfgoedwet  
 

De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Erfgoedwet 

met een overgangsregeling (dit zijn de artikelen van de Monumentenwet 1988 m.b.t. 

vergunningen en beschermee stads- en dorpsgezichten die in 2021 naar de Omgevingswet 

overgaan). Het is het belangrijkste instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. De 

Erfgoedwet  regelt hoe monumenten kunnen worden aangewezen als beschermd monument. 

De wet heeft betrekking op gebouwen en objecten, stads- en dorpsgezichten, archeologische 

waarden en op het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 

Hoeveel rijksmonumenten heeft de gemeente? 

 

Aantal rijksmonumenten: 89 

Hoeveel vergunningaanvragen voor wijziging aan/van rijksmonumenten zijn er 

ingediend?  

 

Aantal vergunningen: 0 

Hoeveel omgevingsvergunningen voor wijziging aan/van rijksmonumenten heeft 

de gemeente verleend? 

 

Aantal omgevingsvergunningen: 0  

Hoeveel adviezen zijn er door de monumentencommissie afgegeven met 

betrekking tot rijksmonumenten?   

De gemeentelijke monumentencommissies beoordelen of er bij aanleg, sloop en of wijzigingen 

aan een monument niet onnodig monumentale waarden verloren gaan. De 

monumentencommissie adviseert hiertoe het bevoegd gezag in het kader van de 

aanvraagprocedure voor aanleggen, bouwen of slopen. In een aantal gemeenten zijn deze 

commissies geïntegreerd met de welstandscommissies. Diverse gemeenten hebben een 

gemeenschappelijk monumentencommissie belast met deze taak. 

 



 

 

Aantal adviezen: 1Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken zijn er 

afgelopen jaar opgestart naar aanleiding van een overtreding van de 

Monumentenwet op het gebied van rijksmonumenten? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.  Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden 

wanneer aan een rijksmonument wordt verbouwd zonder vergunning of dat er bij een vergunde 

verbouwing iets afwijkends van de vergunning wordt verbouwd. 

 

Aantal: geen  

Hoeveel bestuursrechtelijke handhavingszaken zijn er afgelopen jaar opgestart 

naar aanleiding van een overtreding van de Monumentenwet op het gebied van 

rijksmonumenten? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.  Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden 

wanneer aan een rijksmonument wordt verbouwd zonder vergunning of dat er bij een vergunde 

verbouwing iets afwijkends van de vergunning wordt verbouwd. 

0-100%: 0% 
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