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Basis:
Gemeentewet, artikel 12, 14 en 15 van 
Monumentenwet 1988 en artikel 2.1 en 2.2. 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

artikel 3.16 van de Erfgoedwet en artikel 38 van
de van de Monumentenwet 1988

Artikel 1 Begripsbepalingen
Beeldbepalende zaak: alle MIP-panden en aan 
de openbare weg gelegen (deel van een) 
onroerende beeldbepalende zaak, die/dat qua 
schoonheid van algemeen belang zijn/is 
vanwege het stedenbouwkundig-, 
architectonisch- en/of landschappelijk beeld, 
maar niet overeenkomstig artikel 1, lid b van 
deze verordening als beschermd gemeentelijk 
monument zijn/is geregistreerd;

Artikel 1 Definities
Beeldbepalende zaak: een aan een openbaar 
gebied gelegen (deel van een) onroerende zaak,
die qua schoonheid van algemeen belang is 
vanwege het stedenbouwkundig-, 
architectonisch – en/of landschappelijk beeld, 
maar niet overeenkomstig artikel 1 van deze 
verordening als beschermd gemeentelijk 
monument is geregistreerd

Artikel 1 onder h. Monumentencommissie
Monumentencommissie: Op basis van artikel 84
van de Gemeentewet en artikel 15 lid 1 van de 
Monumentenwet 1988 ingestelde op het 
gebied van de monumentenzorg deskundige 
commissie met als taak het college op grond 
van de "Verordening regelende de taak, de 
samenstelling en de werkwijze van de 
Monumentencommissie Alblasserdam" op 
verzoek of uit eigen beweging te adviseren over
de toepassing van de Monumentenwet 1988, 
de Erfgoedverordening 20212, de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet 
ruimtelijke ordening en het monumenten- en 
archeologisch beleid

gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Alblasserdam.

In het nieuwe model van VNG niet opgenomen 
onder definities.
Artikel 8 geeft aan dat het gaat om een 
gemeentelijke adviescommissie zoals bedoeld 
in artikel 17.9 van de Omgevingswet en de 
Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit.

Toegevoegd
§ 2. Artikelen 3 en 4 Aanwijzing gemeentelijk 
beschermd cultuurgoed of gemeentelijk 
beschermde verzameling
Dit artikel maakt het mogelijk dat topstukken 
van het gemeentelijk cultuurbezit worden 
aangewezen als gemeentelijk beschermde 
cultuurgoederen of gemeentelijk beschermde 
verzamelingen.

Artikel 4 Termijn aanwijzingsbesluit 
gemeentelijk monument
1. De Monumentencommissie adviseert 
schriftelijk binnen acht weken na ontvangst van 
het verzoek van het college.

Artikel 9 Beslistermijn en inhoud 
aanwijzingsbesluit
1. Op een aanvraag om aanwijzing dient te 
worden besloten binnen 26 weken na ontvangst
van de aanvraag.



2. Het college beslist binnen 12 weken na 
ontvangst van het advies van de 
Monumentencommissie, maar in  ieder geval 
binnen 20 weken na de adviesaanvraag.

2. De aanwijzing bevat in ieder geval de 
plaatselijke aanduiding van het gemeentelijke 
monument, de datum van aanwijzing, de 
kadastrale aanduiding en een beschrijving van 
het gemeentelijke monument.

Termijn is overgenomen van Modelverordening 
van de VNG

Artikel 23 Instandhoudingsbepaling 
beeldbepalende zaak
het is verboden zonder vergunning van het 
college of in strijd met bij zodanige vergunning 
gestelde voorschriften: 
a. een beschermde beeldbepalende zaak af te 
breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig 
opzicht te wijzigen.
b. de beschermde beeldbepalende zaak te 
herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken 
op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd 
of in gevaar wordt gebracht.

Artikel 24 Instandhoudingsplicht 
beeldbepalende zaak
1. Het is verboden zonder 
omgevingsvergunning van burgemeester en 
wethouders een beeldbepalende zaak:
a. te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in 
enig opzicht te wijzigen, of
b. te herstellen, te gebruiken of te laten 
gebruiken op een wijze waardoor het wordt 
ontsierd of in gevaar gebracht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. de uitvoering van normaal 
onderhoud, voor zover detaillering, 
profilering, vormgeving, materiaalsoort 
en kleur van de beeldbepalende zaak 
niet wijzigen, en voor zover de aanleg 
van een tuin, park of andere aanleg, 
niet wijzigt;
b. het interieur van de beeldbepalende  
zaak;
c. vergunningvrije regelgeving op basis 
van bijlage II van het Bor

Artikel 15 Beschermde stads- of 
dorpsgezichten
Het college kan  een stads- of dorpsgezicht 
aanwijzen als beschermd gemeentelijk stads- of 
dorpsgezicht.

Artikel 26 Aanwijzing als gemeentelijk 
beschermd stads- of dorpsgezicht
De gemeenteraad kan, op voorstel van 
burgemeester en wethouders, stads- of 
dorpsgezichten aanwijzen als gemeentelijk 
beschermd stads- of dorpsgezicht.

Verwijderd
Artikel 14 Vergunning voor beschermd 
rijksmonument. Dit artikel is verwijderd omdat 
dit geregeld wordt in de Erfgoedwet.

Verwijderd
Artikel 25 Schadevergoeding.
In de Modelverordening van VNG is dit artikel 
verwijderd

Toegevoegd 
§ 9 Artikel 31 Vangnet Archeologie
Dit artikel is opgenomen omdat dit in de 
modelverordening van VNG is opgenomen. 



Voor Alblasserdam geldt dat via 
bestemmingsplannen een passende 
bestemming voor archeologie is opgenomen.
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