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GEMEENTE BOEKEL

 

Voorstel aan College van Burgemeester en Wethouders

Openbaar
Datum BenW vergadering
Behandelend ambtenaar
Zaaknummer
Documentnummer

24 mei 2022
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Onderwerp: Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel 2022

Voorgesteld besluit: 1. De ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed 
Boekel 2022’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.

2. De huidige leden van de monumentencommissie te benoemen als leden van 
de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel.

Samenvatting voor in media: Het college van B&W heeft besloten om de ‘Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel 2022’ ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Het vaststellen van de Verordening gemeentelijke 
adviescommissie is een verplichting die voortvloeit uit de minimale vereisten van 
de VNG voor invoering van de Omgevingswet. Hiermee wordt de advisering op het 
gebied van cultureel erfgoed gecontinueerd (huidige monumentencommissie).

Advies Financiën: Akkoord (JvdB)

Collegebesluit: Aanhouden         Conform         Anders, nl 

Opmerkingen college:
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Voorstel aan het College van Burgemeester en Wethouders

Inleiding / probleemstelling:
Op 1 januari 2023 treedt (waarschijnlijk) de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet verandert de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de kwaliteitsadvisering voor gebouwen in de fysieke leefomgeving. De 
taken en bevoegdheden van de huidige monumentencommissie vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding 
van de Omgevingswet (hierna: wet). Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe 
gemeentelijke adviescommissie (hierna: commissie) instellen.

Uw college wordt voorgesteld om de Verordening gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Tevens wordt voorgesteld om de huidige leden van de 
monumentencommissie opnieuw te benoemen als leden van de nieuwe gemeentelijke adviescommissie 
Cultureel Erfgoed Boekel.

Relatie met eerdere besluitvorming:
- Verordening regelende de taak, de samenstelling en de werkwijze van de Monumentencommissie Boekel 

2006

Toelichting (argumenten, beoogd resultaat):

Achtergrond
Op 1 januari 2023 treedt volgens de huidige planning de Omgevingswet in werking. Met de wet wordt een 26-tal 
sectorale wetten geheel of gedeeltelijk geïntegreerd tot één wet waarin vrijwel alle regels zijn ondergebracht die 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. 

Voor inwerkingtreding van deze wet moet een aantal keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen. 
Eén hiervan is het verplicht instellen van een gemeentelijke adviescommissie voor Rijksmonumenten. De 
gemeenteraad heeft daarbij de mogelijkheid om te kiezen voor een bredere (niet verplichte) instelling van een 
adviescommissie. In het geval van de gemeente Boekel stellen wij voor om aan te sluiten bij de huidige 
monumentencommissie en de verplichte gemeentelijke adviescommissie voor Rijksmonumenten uit te breiden 
met het gemeentelijk erfgoed.    

Voor het instellen van deze adviescommissie stellen wij voor om grotendeels aan te sluiten bij de door de VNG 
opgestelde modelverordening, die in samenwerking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed tot stand is gekomen.

Overgangsrecht
De huidige monumentencommissie valt niet onder het overgangsrecht van de Omgevingswet; de taken en 
bevoegdheden van de huidige monumentencommissie vervallen van rechtswege. De bepalingen over de 
adviescommissie uit de Erfgoedwet, de erfgoedverordening en de bouwverordening kunnen niet zonder meer 
worden omgezet. Daarmee vervalt de bevoegdheid van de monumentencommissie als de gemeenteraad geen 
gemeentelijke adviescommissie instelt op grond van de Omgevingswet. De commissie moet dus voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingesteld.

Commissieleden
Op grond van artikel 16, lid 1 van voorliggende verordening gaan de bestaande leden van de 
monumentencommissie zonder aparte benoemingsbesluiten over naar de nieuwe adviescommissie. Echter 
loopt de termijn van ten hoogste vijf jaar vanaf de datum van benoeming op grond van de Verordening 
regelende de taak, de samenstelling en de werkwijze van de Monumentencommissie Boekel 2006. Deze termijn 
is voor een aantal leden al overschreden. Om de huidige leden te behouden voor nieuwe adviescommissie 
worden zij in dit voorstel opnieuw benoemd. Het gaat hierbij om de volgende leden die de nieuwe gemeentelijke 
adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel vormen:

- De heer A.J.P. Van Duijnhoven 
- De heer J.A.H.M. Manders
- De heer H.J.W. van Rooij
- De heer J.H. Verhoeven
- De heer M.T.J. van de Ven
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Middels voorliggend voorstel worden deze leden opnieuw benoemd als leden van de gemeentelijke 
adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel.

Keuzemogelijkheden:
Het vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie is een verplichting die voortvloeit uit de 
minimale vereisten van de VNG voor invoering van de Omgevingswet. Hiermee wordt de advisering op het 
gebied van cultureel erfgoed gecontinueerd. Er is dus geen andere keuze dan deze verordening ter vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wat betreft de (her)benoeming van de bestaande leden kan het college er voor kiezen om de leden die al 
langer dan vijf jaar zitting hebben in de monumentencommissie niet opnieuw te benoemen. Ambtelijk zien wij 
hiertoe geen reden en moeten we de huidige leden blijven waarderen om hetgeen zij (willen) betekenen voor 
het cultureel erfgoed in Boekel. 

Financiële gevolgen en dekking:
Niet van toepassing.

Effecten BTW – BCF – VPB:
Niet van toepassing.

Aanbesteding en Social Return:
Niet van toepassing.

(Juridische) Risico’s:
Niet van toepassing.

Voorstel:
1. De ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel 2022’ ter vaststelling aan 

de gemeenteraad voorleggen.
2. De huidige leden van de monumentencommissie te benoemen als leden van de gemeentelijke 

adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel.

Uitvoering en Evaluatie / te ondernemen acties Termijn 
weeknr.:               

Actie door:

               

Bijlagen:
1. Raadsvoorstel
2. Raadsbesluit


