Was/wordt Tabel WIJZIGINGEN ERFGOEDVERORDENING
Leeswijzer
In de ‘tekst inspraakversie Erfgoedverordening’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet
In de ‘tekst vast te stellen Erfgoedverordening’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.

Titel wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Erfgoedverordening gemeente Terschelling
2018

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Erfgoedverordening gemeente Terschelling
2019

Datum voorstel burgemeester en wethouders wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, nr.

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

a. archeologisch monument: onderdeel k

a. archeologisch monument: onderdeel l

i. gemeentelijke FAMKE: Friese Archeologische
Monumentenkaart Extra van de gemeente Terschelling, bestaande uit een kaart van het gemeentelijk grondgebied voor de periode ‘ijzertijd- middeleeuwen’ waarop gebieden met een
hoge archeologische waarde en gebieden met
een archeologische verwachtingswaarde zijn
aangewezen;

i. gemeentelijke FAMKE: Friese Archeologische
Monumentenkaart Extra van de gemeente Terschelling, bestaande uit een kaart van het gemeentelijk grondgebied voor de periode ‘ijzertijd- middeleeuwen’ waarop gebieden met een
hoge archeologische waarde en gebieden met
een archeologische verwachtingswaarde zijn
aangewezen. Zolang de gemeentelijke FAMKE
niet is vastgesteld geldt voor het grondgebied
van de gemeente Terschelling de kaart voor de
periode ‘midden bronstijd –middeleeuwen van
de (provinciale) FAMKE (Friese Archeologische
Monumentenkaart Extra);
k. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

k. monument
1. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn
schoonheid, betekenis voor de wetenschap of
cultuurhistorische waarde;

l. monument
1. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn
schoonheid, betekenis voor de wetenschap of
cultuurhistorische waarde, waaronder onroerende zaak, die deel uitmaakt van cultureel
erfgoed;
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l. monumentencommissie: de op basis van
art.15, eerste lid, Monumentenwet 1988, zoals
die wet luidde voor inwerkingtreding van de
Erfgoedwet, ingestelde commissie met als taak
het college op verzoek of uit eigen beweging te
adviseren over de toepassing van de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid; voor de gemeente Terschelling is deze
monumentencommissie gecombineerd met de
welstandscommissie in de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit .

m. monumentencommissie: de op basis van
art.15, eerste lid, Monumentenwet 1988, zoals
die wet luidde voor inwerkingtreding van de
Erfgoedwet, ingestelde commissie met als taak
het college op verzoek of uit eigen beweging te
adviseren over de toepassing van de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid; voor de gemeente Terschelling is
deze monumentencommissie gecombineerd
met de welstandscommissie in de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (CARK);
n. omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

m. plan van aanpak
n. programma van eisen
o. redengevende beschrijving
p. roerend erfgoed
q. vergunning
r. Wabo

o. plan van aanpak
p. programma van eisen
q. redengevende beschrijving
r. roerend erfgoed
s. vergunning
t. Wabo

Gemeentelijk erfgoedregister wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

Artikel 2 Instelling

Artikel 2. Gemeentelijk erfgoedregister
1. Burgemeester en wethouders houden een
door een ieder te raadplegen gemeentelijk
register bij van krachtens deze verordening
onherroepelijk aangewezen cultureel erfgoed
(gemeentelijk erfgoedregister).
2. Het gemeentelijk erfgoedregister bevat:
a. gegevens over de inschrijving en ter identificatie van het aangewezen gemeentelijk cultureel erfgoed;
b. gegevens over door burgemeester en wethouders van de minister ontvangen afschriften
van de inschrijving van een rijksmonument in
het rijksmonumentenregister als bedoeld in
artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet.
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HOOFDSTUK 2. ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

HOOFDSTUK 2. ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE HOOFDSTUK 2. CENTRALE ADVIESCOMMISSIE
KWALITEIT
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Artikel 2 Instelling
De raad en het college (her)benoemen jaarlijks
een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit met
als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de
Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze verordening en het monumentenbeleid, zoals nader uitgewerkt in de
gemeenschappelijke regeling "Welstandszorg
HUS en HIEM".

Artikel 3 Instelling
1. De raad en het college (her)benoemen jaarlijks een Centrale Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit (CARK) met als taak het college op
verzoek of uit eigen beweging te adviseren over
de toepassing van de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze verordening en het monumentenbeleid, zoals nader uitgewerkt in de gemeenschappelijke regeling "Welstandszorg HUS en HIEM".
2. Burgemeester en wethouders vragen over
het voornemen om toepassing te geven aan
artikel 4, advies aan de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit waarbinnen enkele leden deskundig zijn op het gebied van de
monumentenzorg en erfgoed. Van de Centrale
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit maken
geen deel uit, leden van het gemeentebestuur.
3. De Centrale Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit betrekt in ieder geval de leden die
deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg en erfgoed bij het advies.
4. De gemeentelijke adviescommissie brengt
binnen acht (8) weken na ontvangst van de
adviesaanvraag schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd advies uit.

HOOFDSTUK 3. AANWIJZING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

Artikel 3 . De aanwijzing tot gemeentelijk monument
2. Voordat het college over de aanwijzing een
besluit neemt, vraagt het college schriftelijk
advies aan de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit.

Artikel 4. De aanwijzing tot gemeentelijk monument
2. Voordat het college over de aanwijzing een
besluit neemt, vraagt het college schriftelijk
advies aan de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Artikel 5. Voornemen tot aanwijzing
1. Een voornemen om toepassing te geven aan
artikel 4 wordt door het college schriftelijk
bekendgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden
op de onroerende zaak die vermeld staan in de
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openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste
lid, van de Kadasterwet.
2. Voordat een kerkelijk monument wordt
aangewezen, voeren burgemeester en wethouders overleg over het voornemen met de
eigenaar.
Artikel 4. De aanwijzing tot archeologisch monument

Artikel 6. De aanwijzing tot archeologisch monument

Artikel 5. Voorbescherming

Artikel 7. Voorbescherming

Artikel 6. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

Artikel 8. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

Artikel 7. Mededeling aanwijzingsbesluit
De aanwijzing als bedoeld in artikel 3 eerste lid,
of artikel 4 eerste lid, wordt medegedeeld aan
degenen die als zakelijk gerechtigde in de kadastrale legger bekend staan.

Artikel 9. Bekendmaking aanwijzingsbesluit
1. De aanwijzing wordt schriftelijk bekendgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden op de
onroerende zaak die vermeld staan in de
openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste
lid, van de Kadasterwet.
2. Zodra een aanwijzing onherroepelijk is geworden wordt deze onverwijld opgenomen in
het gemeentelijk erfgoedregister.

Artikel 8. Registratie op de gemeentelijke erfArtikel 10. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
goedlijst
1. Het college registreert het gemeentelijke of 1. Het college registreert het gemeentelijke of
archeologisch monument op de gemeentearcheologisch monument in het gemeentelijke erfgoedlijst.
lijk erfgoedregister op de gemeentelijke erfgoedlijst.
2. De registratie bevat:

2. De registratie bevat ten minste

Artikel 9. Wijziging van de aanwijzing
2. Artikel 3, tweede en derde lid, of artikel 4,
tweede lid, én artikel 6, 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

Artikel 11. Wijzigen van de aanwijzing
2. Artikel 4, tweede en derde lid, of artikel 6,
tweede lid, én artikel 8, 9 en 10 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

Artikel 10. Intrekken van de aanwijzing
2. Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn
artikel 3, tweede en derde lid, of artikel 4, tweede lid, én artikel 6, 7 en 8 van overeenkomstige
toepassing

Artikel 12. Intrekken van de aanwijzing
2. Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn
artikel 4, tweede lid, of artikel 6, tweede lid, én
artikel 8, 9 en 10 van overeenkomstige toepassing
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HOOFDSTUK 4. INSTANDHOUDING VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

Artikel 11. Instandhoudingsbepaling
1.Het is verboden een gemeentelijk monument
of een archeologisch monument te beschadigen
of te vernielen.

Artikel 13. Instandhoudingsbepaling
1.Het is verboden een gemeentelijk monument
of een archeologisch monument te beschadigen, te vernielen of daaraan onderhoud te
onthouden dat voor de instandhouding noodzakelijk is.

Artikel 12. Termijn advies

Artikel 14. Termijn advies

Artikel 13. Weigeringsgronden

Artikel 15. Weigeringsgronden
2.Een omgevingsvergunning voor een kerkelijk
monument wordt niet verleend zonder overeenstemming met de eigenaar.

Artikel 14. Intrekken van de vergunning

Artikel 16. Intrekken van de omgevingsvergunning

HOOFDSTUK 5. GEMEENTELIJKE DORPSGEZICHTEN wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

Artikel 15. De aanwijzing

Artikel 17. De aanwijzing

Artikel 16. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

Artikel 18. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

Artikel 17. Mededeling aanwijzingsbesluit
De aanwijzing als bedoeld in artikel 15 eerste
lid, wordt medegedeeld aan degenen die als
zakelijk gerechtigden in de kadastrale leggers
bekend staan.

Artikel 19. Bekendmaking aanwijzingsbesluit
1.De aanwijzing wordt schriftelijk bekendgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden op de
onroerende zaak die vermeld staan in de
openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste
lid, van de Kadasterwet.
2. Zodra een aanwijzing onherroepelijk is geworden wordt deze onverwijld opgenomen in
het gemeentelijk erfgoedregister.

Artikel 18. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
1.Het college registreert het gemeentelijk
dorpsgezicht op de gemeentelijke erfgoedlijst.

Artikel 20. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
1. Het college registreert het gemeentelijke
dorpsgezicht in het gemeentelijk erfgoedregister op de gemeentelijke erfgoedlijst.
2. De registratie bevat ten minste: het registratienummer; de plaatselijke aanduiding; de
datum van de aanwijzing; de kadastrale
en/of topografische gebiedsaanduiding en
een redengevende beschrijving van de in het
beschermde dorpsgezicht vervatte cultuur-

2. De registratie bevat:
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historische waarden.
Artikel 19. Beschermend bestemmingsplan
Artikel 21. Beschermend bestemmingsplan
1. Bij het besluit tot aanwijzing als bedoeld in 1. Bij het besluit tot aanwijzing als bedoeld in
artikel 17 bepaalt de raad of en in hoeverre
artikel 17 bepaalt de raad of en in hoeverre
een geldend bestemmingsplan kan worden
een geldend bestemmingsplan kan worden
aangemerkt als een plan ter bescherming
aangemerkt als een bestemmingsplan ter
van een gemeentelijk dorpsgezicht.
bescherming van een gemeentelijk dorpsge2. Indien een geldend bestemmingsplan niet
zicht.
kan worden aangemerkt als een plan ter be- 2. Indien een geldend bestemmingsplan niet
scherming van een gemeentelijk dorpsgekan worden aangemerkt als een bestemzicht, stelt de gemeenteraad ter beschermingsplan ter bescherming van een gemeenming van een gemeentelijk dorpsgezicht een
telijk dorpsgezicht, stelt de gemeenteraad
bestemmingsplan vast als bedoeld in de Wet
ter bescherming van een gemeentelijk
ruimtelijke ordening.
dorpsgezicht een bestemmingsplan vast als
bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 20. Wijziging van de aanwijzing
6. De wijziging als bedoeld in artikel 20 eerste
lid, wordt medegedeeld aan degenen die als
zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger
bekend staan.

Artikel 22. Wijziging van de aanwijzing
6. De wijziging als bedoeld in artikel 22 eerste
lid, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle
zakelijk gerechtigden op de onroerende
zaak die vermeld staan in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van
de Kadasterwet.

Artikel 21. Intrekken van de aanwijzing
Artikel 23. Intrekken van de aanwijzing
6. De intrekking als bedoeld in artikel 21 eerste 6. De intrekking als bedoeld in artikel 23 eerste
lid, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle
lid, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle
zakelijk gerechtigden op de onroerende zaak
zakelijk gerechtigden op de onroerende zaak
die vermeld staan in de openbare registers,
die vermeld staan in de openbare registers,
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kadasbedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet.
terwet.
Artikel 22. Instandhoudingsbepaling
1. Het is verboden in een gemeentelijk dorpsgezicht een bouwwerk geheel of gedeeltelijk af
te breken zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag.

Artikel 24. Instandhoudingsbepaling
1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders
in een gemeentelijk dorpsgezicht een
bouwwerk te wijzigen of geheel of gedeeltelijk af te breken.
3. Hoofdstuk 4 van deze verordening is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Weigeringsgrond vergunning
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
22, eerste lid, kan worden geweigerd indien
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet
aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal
worden gebouwd.

Artikel 25. Weigeringsgrond vergunning
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
24, eerste lid, kan worden geweigerd indien
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet
aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal
worden gebouwd.
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HOOFDSTUK 6. IMMATERIEEL ERFGOED wordt als volgt gewijzigd
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening

Artikel 24. De aanwijzing
Artikel 26. De aanwijzing
1. Het college kan immaterieel erfgoed aanwij- 1. Het college van burgemeester en wethouzen als gemeentelijk immaterieel erfgoed.
ders kan immaterieel erfgoed aanwijzen als
gemeentelijk immaterieel erfgoed.
6. De aanwijzing als bedoeld in artikel 24 eerste 6. De aanwijzing als bedoeld in artikel 26 eerste
lid, wordt algemeen bekendgemaakt.
lid, wordt algemeen bekendgemaakt.
Artikel 25. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
1.Het college registreert het gemeentelijke immaterieel erfgoed op de gemeentelijke erfgoedlijst.
2. De registratie bevat:

Artikel 26. Intrekken van de aanwijzing
1. Het college kan de aanwijzing intrekken

Artikel 27. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
1. Het college registreert het gemeentelijke
immaterieel erfgoed in het gemeentelijk
erfgoedregister op de gemeentelijke erfgoedlijst.
2. De registratie bevat ten minste: het registratienummer; de plaatselijke aanduiding; de
datum van de aanwijzing; de kadastrale
en/of topografische gebiedsaanduiding en
een redengevende beschrijving van de in het
beschermde dorpsgezicht vervatte cultuurhistorische waarden.

6. De intrekking als bedoeld in artikel 26 eerste
lid, wordt algemeen bekend gemaakt.

Artikel 28. Intrekken van de aanwijzing
1. Het college van burgemeester en wethouders kan de aanwijzing intrekken.
6. De intrekking als bedoeld in artikel 28 eerste
lid, wordt algemeen bekend gemaakt.

Artikel 27. Instandhoudingsbepaling

Artikel 29. Instandhoudingsbepaling

HOOFDSTUK 7. ROEREND ERFGOED wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Artikel 28. De aanwijzing
1. Het college kan roerend erfgoed aanwijzen
als gemeentelijk roerend erfgoed.
6. De aanwijzing als bedoeld in artikel 28 eerste
lid, wordt schriftelijk medegedeeld aan degenen
die als zakelijk gerechtigden bekend staan.

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Artikel 30. De aanwijzing
1. Het college van burgemeester en wethouders kan roerend erfgoed aanwijzen als gemeentelijk roerend erfgoed.
6. De aanwijzing als bedoeld in artikel 30 eerste
lid, wordt schriftelijk medegedeeld aan degenen
die als zakelijk gerechtigden bekend staan.

Artikel 29. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
2. De registratie bevat:

Artikel 31. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
2. De registratie bevat ten minste:

Artikel 30. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 32. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 31. Instandhoudingsbepaling

Artikel 33. Instandhoudingsbepaling
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HOOFDSTUK 8. BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Artikel 32. Vergunning voor beschermd rijksmonument
1. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Artikel 34. Vergunning voor beschermd rijksmonument
1.Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

HOOFDSTUK 9. INSTANDHOUDING ARCHEOLOGISCHE TERREINEN wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Artikel 33. Gemeentelijke FAMKE
c. aanwijzing van gemeentelijke archeologische
monumenten als bedoeld in artikel 1, onder a.

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Artikel 35. Gemeentelijke Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE)
c. aanwijzing van gemeentelijke archeologische
monumenten als bedoeld in artikel 1, onder a
van de verordening .

Artikel 34. Instandhoudingsbepalingen

Artikel 36. Instandhoudingsbepalingen

Artikel 35. Opgravingen en begeleiding
1a. de verstoorder een programma van eisen op
te laten stellen als bedoeld in artikel 1 onder n
van deze verordening waarbij nadere regels
worden gesteld ten aanzien van het onderzoek;
b. de verstoorder, voorafgaande aan het
onderzoek, een plan van aanpak als bedoeld in artikel 1 onder m van deze
verordening ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te overleggen.

Artikel 37. Opgravingen en begeleiding
1a. de verstoorder een programma van eisen op
te laten stellen als bedoeld in artikel 1 onder p
van deze verordening waarbij nadere regels
worden gesteld ten aanzien van het onderzoek;
b. de verstoorder, voorafgaande aan het onderzoek, een plan van aanpak als bedoeld in artikel
1 onder o van deze verordening ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te overleggen.

Artikel 36. Procedure
De bepalingen uit artikel 12, 13, 14 zijn van
overeenkomstige toepassing op de bepalingen
uit artikel 34, tweede lid, onder e, en artikel 35,
eerste lid, onder b.

Artikel 38. Procedure
De bepalingen uit artikel 14, 15 en 16 zijn van
overeenkomstige toepassing op de bepalingen
uit artikel 36, tweede lid, onder e, en artikel 37,
eerste lid, onder b.

HOOFDSTUK 10. OVERIGE BEPALINGEN wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Hoofdstuk 9. Overige bepalingen

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

Artikel 37. Tegemoetkoming in schade
Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te
blijven, kent het bevoegd gezag hem op zijn
aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe, indien de schade in relatie

(Artikel 37. Tegemoetkoming in schade is vervallen)
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staat tot:
a. de weigering van het bevoegd gezag een
vergunning als bedoeld in artikel 11 te verlenen;
b. de voorschriften door het bevoegd gezag
verbonden aan een vergunning als bedoeld
in artikel 11;
c. de door het college nader te stellen regels als
bedoeld in artikel 11, derde lid.
Artikel 38. Strafbepaling
Degene, die handelt in strijd met het bepaalde
in het derde lid van artikel 11 en het tweede lid,
onder d van artikel 34 van deze verordening,
wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste
drie maanden.

Artikel 39. Strafbepaling
Degene, die handelt in strijd met het bepaalde
in het derde lid van artikel 13 en het tweede lid,
onder d van artikel 36 van deze verordening,
wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste
drie maanden.

Artikel 39. Toezichthouders

Artikel 40. Toezichthouders

HOOFDSTUK 11. SLOTBEPALINGEN wordt als volgt gewijzigd
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 40. Intrekken oude regeling

Artikel 41. Intrekken oude regeling

Artikel 41. Overgangsrecht
2. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend
vóór de inwerkingtreding van deze verordening,
worden afgehandeld met inachtneming van de
in artikel 40 ingetrokken verordening.

Artikel 42. Overgangsrecht
2.Aanvragen om vergunning die zijn ingediend
vóór de inwerkingtreding van deze verordening,
worden afgehandeld met inachtneming van de
in artikel 41 ingetrokken verordening.

Artikel 42. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang
van <...>

Artikel 43. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang
van de dag na bekendmaking

Artikel 43. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Erfgoedverordening gemeente Terschelling 2018’

Artikel 44. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Erfgoedverordening gemeente Terschelling 2019’

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van <...>

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2019
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Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
1.Algemene criteria
a. Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende zaken zijn, zoals gebouwen, groepen gebouwen, delen van gebouwen,
grondgebonden objecten, begraafplaatsen,
verdedigingswerken, polderwerken, gedenktekens, scheepswrakken, cultuurlandschappelijke structuren;

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
1.Algemene criteria
a.Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende zaken zijn, zoals gebouwen, groepen
gebouwen, delen van gebouwen, grondgebonden objecten, begraafplaatsen, verdedigingswerken, polderwerken, gedenktekens,
scheepswrakken, waaronder scheepvondsten,
cultuurlandschappelijke structuren;

b.Gemeentelijke monumenten worden beschermd op basis van de redengevende omschrijving zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel
o, van deze verordening.

b.Gemeentelijke monumenten worden beschermd op basis van de redengevende beschrijving zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel
q, van deze verordening.

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
1.Algemene criteria
b.Gemeentelijke dorpsgezichten worden beschermd op basis van de redengevende omschrijving zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel
o, van deze verordening.

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
1.Algemene criteria
b.Gemeentelijke dorpsgezichten worden beschermd op basis van de redengevende beschrijving zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel
q, van deze verordening.

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
1.Algemene criteria
c. Immaterieel erfgoed wordt beschermd op
basis van de redengevende omschrijving zoals
bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van deze verordening.

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
1.Algemene criteria
b.Gemeentelijke monumenten worden beschermd op basis van de redengevende beschrijving zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel
q, van deze verordening.

De ALGEMENE TOELICHTING wordt als volgt gewijzigd
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
De huidige Monumentenverordening van de
gemeente Terschelling dateert van 1994 en
behoeft actualisering. Aanleiding zijn onder
andere de wijziging van de Monumentenwet
1988, de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, de invoering van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de invoering van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro), de invoering van het Besluit

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
De huidige Monumentenverordening van de
gemeente Terschelling dateert van 1994 en
behoeft actualisering. Aanleiding voor deze
actualisering is het inwerking treden in
2016 van de Erfgoedwet. Deze wet vervangt
zes wetten en regelingen op het gebied van
cultureel erfgoed: de Monumentenwet 1988,
Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten,
Wet tot behoud van cultuurbezit, Wet tot te-
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ruimtelijke ordening (Bro) en de invoering van
de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
Daarnaast is in het kader van de Modernisering
van de Monumentenzorg deregulering en lastenverlichting doorgevoerd en is de ministeriële
adviesplicht beperkt. Lokaal is de actualisering
ten aanzien van het creëren van de mogelijkheid
tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten
en beschermde gemeentelijke dorpsgezichten
van belang. Eveneens wordt de mogelijkheid
geboden om immaterieel erfgoed en roerend
erfgoed een beschermde status te geven.
In 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden.
Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op
het gebied van cultureel erfgoed: Monumentenwet 1988, Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, Wet tot behoud van cultuurbezit,
Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet
gebied, Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970,
en Regeling materieel beheer museale voorwerpen.

ruggave cultuurgoederen uit bezet gebied,
Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970, en Regeling materieel beheer museale voorwerpen.

De ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING wordt als volgt gewijzigd:
Tekst inspraakversie Erfgoedverordening
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Sub h. : gemeentelijke erfgoedlijst
De gemeentelijke erfgoedlijst wordt gecomplementeerd met de rijksmonumentenlijst zodat
hiermee een compleet overzicht van het beschermde erfgoed binnen de gemeente Terschelling beschikbaar is.

Tekst vast te stellen Erfgoedverordening
HOOFDSTUK 1. ALGEMEEEN
Sub h.: gemeentelijke erfgoedregister
Het gemeentelijke erfgoedregister met daarin
opgenomen de gemeentelijke erfgoedlijst,
wordt gecomplementeerd met de rijksmonumentenlijst zodat hiermee een compleet overzicht van het beschermde erfgoed binnen de
gemeente Terschelling beschikbaar is.

Sub k. : monument
Bij de omschrijving van het begrip ´monument´
is, met uitzondering van de 50-jaargrens, aansluiting gezocht bij de omschrijving van een
monument in de Monumentenwet 1988.

Sub l.: monument
Bij de omschrijving van het begrip ´monument´
is, aansluiting gezocht bij de omschrijving van
een monument in de Erfgoedwet.

Omdat de 50-jaargrens voor rijksmonumenten
niet voor gemeentelijke monumenten is overgenomen, biedt de verordening ook de mogelijkheid om monumenten die niet op de rijksmonumentenlijst zijn geplaatst omdat ze ´te jong´
zijn, wel op de gemeentelijke erfgoedlijst te
plaatsen.

De verordening biedt tevens de mogelijkheid
om monumenten die niet op de rijksmonumentenlijst zijn geplaatst, wel op de gemeentelijke erfgoedlijst te plaatsen.

Sub m.: plan van aanpak
Sub o.: redengevende beschrijving
Sub p.: roerend erfgoed

Sub o.: plan van aanpak
Sub q.: redengevende beschrijving
Sub r.: roerend erfgoed
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HOOFDSTUK 2. ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT
Artikel 2 Instelling
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

HOOFDSTUK 2. CENTRALE ADVIESCOMMISSIE
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Artikel 3. Instelling
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

HOOFDSTUK 3. AANWIJZING GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN
Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijk monument
Immers, de monumentaal aangewezen onderdelen mogen slechts met een vergunning (zie
artikel 11, tweede lid) of slechts op grond van
de nadere regels (zie artikel 11, derde lid) worden gewijzigd.

HOOFDSTUK 3. AANWIJZING GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN
Artikel 4. De aanwijzing tot gemeentelijk monument
Immers, de monumentaal aangewezen onderdelen mogen slechts met een vergunning (zie
artikel 13, tweede lid) of slechts op grond van
de nadere regels (zie artikel 13, derde lid) worden gewijzigd.
Een aanvraag of verzoek tot aanwijzing als
gemeentelijk monument kan alleen worden
ingediend door een belanghebbende. Belanghebbenden zijn de eigenaar, zakelijk gerechtigden (zoals de erfpachter en de hypotheekverstrekker), of een vereniging of stichting tot
behoud van monumenten. Ook het college van
burgemeester en wethouders (B&W) kan een
aanwijzingsprocedure starten.
Een aanwijzing tot gemeentelijk monument
kan worden aangevraagd bij het college van
burgemeester en wethouders. Aanvrager moet
het verzoek schriftelijk indienen en motiveren
en onderbouwen. In de aanvraag moet ingegaan worden op de in Bijlage 1 bij de Erfgoedverordening opgenomen algemene, objectgebonden en overige criteria. Ook dient de
verzoeker een redengevende beschrijving als
bedoeld in artikel 1 lid q van de Erfgoedverordening in. Deze beschrijving moet opgesteld
zijn door een ter zake deskundige instantie of
persoon.

Het college moet advies inwinnen van de monumentencommissie zoals bedoeld onder artikel 1, sub l, op Terschelling de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit (lid 2).

Het college moet advies inwinnen van de monumentencommissie zoals bedoeld onder artikel 1, sub m, op Terschelling de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (lid 2).
Artikel 5. Voornemen tot aanwijzing
Eerste lid
Ieder monument is gegeven de begripsbepaling van artikel 1.1 van de Erfgoedwet per definitie een onroerende zaak (het gebouw).
Ieder archeologisch monument omvat ten
minste één onroerende zaak (het terrein, dat
vanwege en samen met de daar aanwezige
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overblijfselen, voorwerpen of andere sporen
van menselijke aanwezigheid in het verleden,
met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen, gegeven de begripsbepaling
van artikel 1.1 van de Erfgoedwet wordt aangemerkt als archeologisch monument). Voor
alle zakelijk gerechtigden op de betreffende
onroerende zaken is ontvangst van het voornemen van een aanwijzing door burgemeester
en wethouders van belang, niet alleen voor de
eigenaar. Zie ook artikel 1, onder a, onderdeel
1, jo. artikel 1, onder b, onderdeel 5, van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Onder zakelijk gerechtigden vallen ook hypothecaire schuldeisers
ten aanzien van de onroerende zaak.
Tweede lid
De aanwijzing van kerkelijke monumenten
vereist voorafgaand overleg met de eigenaar.
Het gaat dan per definitie om een monument
dat eigendom is van een kerkgenootschap, een
zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam
waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of
van een ander genootschap op geestelijke
grondslag en dat uitsluitend of voor een overwegend deel wordt gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging (artikel 1.1 van de Erfgoedwet). Dit
lid stemt overeen met de vergelijkbare eis in
artikel 3.1 van de Erfgoedwet en artikel 3.2a
van de Wabo en doet recht aan de bijzondere
positie van het kerkelijk monument als plaats
voor het gezamenlijk belijden van godsdienst
of levensovertuiging. Dit geldt naast de algemene regel van artikel 4:8 van de Awb op
grond waarvan belanghebbenden zoals eigenaren moeten worden gehoord.
Artikel 4. De aanwijzing tot archeologisch monument
De toelichting op artikel 3, lid 1, is ook van toepassing op dit artikel.

Artikel 6. De aanwijzing tot archeologisch monument
De toelichting op artikel 4, lid 1, is ook van toepassing op dit artikel.

Artikel 5. Voorbescherming
Dat betekent dat in de periode van kennisgeving van het voornemen van het college om een
monument op de gemeentelijke erfgoedlijst te
plaatsen tot het daadwerkelijke aanwijzingsbesluit (dit kan ook een afwijzing zijn), de artikelen
11 tot en met 14 van deze verordening van toepassing zijn

Artikel 7. Voorbescherming
Dat betekent dat in de periode van kennisgeving van het voornemen van het college om een
monument op de gemeentelijke erfgoedlijst te
plaatsen tot het daadwerkelijke aanwijzingsbesluit (dit kan ook een afwijzing zijn), de artikelen
13 tot en met 16 van deze verordening van
toepassing zijn.
13

Zie hiertoe ook de toelichting bij artikel 7 van
deze verordening.

Zie hiertoe ook de toelichting bij artikel 9 van
deze verordening.

Artikel 6. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Artikel 8. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Artikel 7. Mededeling aanwijzingsbesluit

Artikel 9. Bekendmaking aanwijzingsbesluit

Artikel 8. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
Wat betreft dit laatste aspect zij tevens verwezen naar de toelichting bij artikel 3, eerste lid
(aanwijzing).

Artikel 10. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
Wat betreft dit laatste aspect zij tevens verwezen naar de toelichting bij artikel 4, eerste lid
(aanwijzing).

Artikel 9. Wijzigen van de aanwijzing

Artikel 11. Wijzigen van de aanwijzing

Artikel 10. Intrekken van de aanwijzing
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Artikel 12. Intrekken van de aanwijzing
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

HOOFDSTUK 4. INSTANDHOUDING VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Artikel 11. Instandhoudingsbepaling
De verbodsbepaling in het eerste lid van artikel
11 vertoont gelijkenis met artikel 2.2, eerste lid,
onder b van de Wabo

HOOFDSTUK 4. INSTANDHOUDING VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Artikel 13. Instandhoudingsbepaling
De verbodsbepaling in het eerste lid van artikel
13 vertoont gelijkenis met artikel 2.2, eerste lid,
onder b van de Wabo

In lid 3 van artikel 11

In lid 3 van artikel 13

Artikel 12. Termijn advies
Op grond van artikel 3.7 Wabo is voor de voorbereiding van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 11 van de verordening de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing.

Artikel 14. Termijn advies
Op grond van artikel 3.7 Wabo is voor de voorbereiding van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 13 van de verordening de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing.

Het bestuursorgaan kan bij verordening op
grond van artikel 2.26, derde lid, Wabo ‘andere
instanties’ aanwijzen die in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen. Voor een
gemeentelijk monument is in deze verordening
(artikel 12, lid 1) de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit aangewezen als adviseur en voor
gemeentelijke archeologische monumenten de
provinciaal archeoloog.

Het bestuursorgaan kan bij verordening op
grond van artikel 2.26, derde lid, Wabo ‘andere
instanties’ aanwijzen die in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen. Voor een
gemeentelijk monument is in deze verordening
(artikel 14, lid 1) de Centrale Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit aangewezen als adviseur
en voor gemeentelijke archeologische monumenten de provinciaal archeoloog.

Artikel 13. Weigeringsgronden
Met de verplichting om rekening te houden met
het gebruik van een monument, wordt specifiek
gedoeld op het gebruik van een religieus monument voor de godsdienstuitoefening zoals

Artikel 15. Weigeringsgronden
Met de verplichting om rekening te houden met
het gebruik van een monument, wordt specifiek
gedoeld op het gebruik van een religieus monument voor de godsdienstuitoefening zoals
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dat in artikel 11, lid 5 is vastgesteld.

dat in artikel 13, lid 5 is vastgesteld.

Artikel 14 Intrekken van de vergunning

Artikel 16 Intrekken van de vergunning

HOOFDSTUK 5. GEMEENTELIJKE DORPSGEZICHTEN
Artikel 15 De aanwijzing

HOOFDSTUK 5. GEMEENTELIJKE DORPSGEZICHTEN
Artikel 17 De aanwijzing

Artikel 16 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Artikel 18 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Artikel 17. Mededeling aanwijzingsbesluit

Artikel 19. Bekendmaking aanwijzingsbesluit

Artikel 18. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst

Artikel 20. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst

Artikel 19. Beschermend bestemmingsplan

Artikel 21. Beschermend bestemmingsplan

Artikel 20. Wijziging van de aanwijzing

Artikel 22. Wijziging van de aanwijzing

Artikel 21. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 23. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 22. Instandhoudingsbepaling
De toelichting op artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24. Instandhoudingsbepaling
De toelichting op artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Weigeringsgrond vergunning

Artikel 25. Weigeringsgrond vergunning

HOOFDSTUK 6. IMMATERIEEL ERFGOED
Artikel 24. De aanwijzing

HOOFDSTUK 6. IMMATERIEEL ERFGOED
Artikel 26. De aanwijzing

Artikel 25. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst

Artikel 27. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst

Artikel 26. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 28. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 27. Instandhoudingsbepaling

Artikel 29. Instandhoudingsbepaling

HOOFDSTUK 7. ROEREND ERFGOED
Artikel 28. De aanwijzing

HOOFDSTUK 7. ROEREND ERFGOED
Artikel 30. De aanwijzing

Artikel 29. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
Wat betreft dit laatste aspect zij tevens verwezen naar de toelichting bij artikel 3, eerste lid
(aanwijzing).

Artikel 31. Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst
Wat betreft dit laatste aspect zij tevens verwezen naar de toelichting bij artikel 4, eerste lid
(aanwijzing).

Artikel 30. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 32. Intrekken van de aanwijzing

Artikel 31. Instandhoudingsbepaling

Artikel 33. Instandhoudingsbepaling
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HOOFDSTUK 8. BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN
Artikel 32. Vergunning voor beschermd rijksmonument
De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing. Hierin verschilt de omgevingsvergunning voor beschermde rijksmonumenten van de omgevingsvergunning voor
gemeentelijke monumenten, waarvoor de reguliere procedure geldt. Door dit onderscheid in
procedures is de beslistermijn voor beide omgevingsvergunningen niet gelijk. Dit heeft tot gevolg dat de adviestermijn voor beschermde
rijksmonumenten ook langer kan zijn.

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

HOOFDSTUK 8. BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN
Artikel 34. Vergunning voor beschermd rijksmonument
Hierbij kan zowel de reguliere als de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van
toepassing zijn. Hierin verschilt de omgevingsvergunning voor beschermde rijksmonumenten
van de omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten, waarvoor alleen de reguliere
procedure geldt. Door dit onderscheid in procedures kan het voorkomen dat de beslistermijn
voor beide omgevingsvergunningen niet gelijk
is. Dit heeft tot gevolg dat de adviestermijn
voor beschermde rijksmonumenten onder omstandigheden (regulier of uitgebreide procedure) ook langer kan zijn.
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

HOOFDSTUK 9. INSTANDHOUDING ARCHEOLOGISCHE TERREINEN
Artikel 33. Gemeentelijke FAMKE

HOOFDSTUK 9. INSTANDHOUDING ARCHEOLOGISCHE TERREINEN
Artikel 35. Gemeentelijke Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE)

Artikel 34. Instandhoudingsbepalingen

Artikel 36. Instandhoudingsbepalingen

Artikel 35. Opgravingen en begeleiding

Artikel 37. Opgravingen en begeleiding

Artikel 36. Procedure
De toelichting op artikel 12, 13 en 14 is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 38. Procedure
De toelichting op artikel 14, 15 en 16 is van
overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 9. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 37. Tegemoetkoming in schade
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State heeft uitgemaakt dat een Monumentenverordening (nu: Erfgoedverordening) zonder
een schadevergoedingsregeling rechtsgeldig is.
De gemeente zal zelf per geval moeten afwegen
wat redelijk dan wel buitenproportioneel is. In
deze verordening is gekozen voor een schadevergoedingsbepaling, waarin de specifieke gevallen zijn opgenomen op grond waarvan het
bevoegd gezag mogelijk een schadevergoeding
aan een belanghebbende dient toe te kennen.
Deze hebben alle betrekking op gemeentelijke
monumenten. Er is geen procedure voorgeschreven voor het bepalen van de tegemoetkoming. De procedure op grond van afdeling 6.1
Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 6.1 Besluit
ruimtelijke ordening kan worden toepast. Echter

HOOFDSTUK 10. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 37. Tegemoetkoming in schade (vervallen)
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alvorens daartoe te besluiten is het zinvol een
inschatting te maken van de schade ten opzichte van de kosten en omvang van deze procedure.
Artikel 38. Strafbepaling
Deze strafbepaling is met de Wabo alleen nog
van toepassing op de nadere voorschriften die
het college kan stellen op grond van artikel 11,
derde lid en artikel 34, tweede lid onder d, van
de deze verordening.

Artikel 39. Strafbepaling
Deze strafbepaling is met de Wabo alleen nog
van toepassing op de nadere voorschriften die
het college kan stellen op grond van artikel 13,
derde lid en artikel 36, tweede lid onder d, van
de deze verordening.

Artikel 39. Toezichthouders

Artikel 40. Toezichthouders

HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN
Artikel 40. Intrekken oude regeling

HOOFDSTUK 11. SLOTBEPALINGEN
Artikel 41. Intrekken oude regeling

Artikel 41. Overgangsrecht

Artikel 42. Overgangsrecht

Artikel 42. Inwerkingtreding

Artikel 43. Inwerkingtreding

Artikel 43. Citeertitel

Artikel 44. Citeertitel
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