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Aanleiding

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet vervangt en integreert 
verschillende wettelijke regelingen op het gebied van cultureel erfgoed. Naast de Erfgoedwet 
wordt besluitvorming over cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving op termijn geregeld 
via de Omgevingswet. De Erfgoedwet anticipeert op de invoering van de Omgevingswet door 
overgangsrecht als gevolg waarvan delen van de Monumentenwet 1988 van kracht blijven, 
tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet (te verwachten in 2019). Daarom is de nieuwe 
Erfgoedverordening Roosendaal 2017 zowel gebaseerd op de Erfgoedwet als op de 
Monumentenwet 1988.

Beoogd effect
Het doel van de nieuwe erfgoedverordening is dat de gemeentelijke regelgeving op het 
gebied van erfgoed optimaal aansluit op de landelijke wetgeving. 

Argumenten

1.1. Het voorstel past in het ingezette beleid
De gemeente Roosendaal voert sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een actief 
monumentenbeleid. 

1.2 Daar hoort een goed juridisch instrumentarium bij 
Om het beleid goed te kunnen uitvoeren, is een goed juridisch instrumentarium onontbeerlijk.

1.3 Gemeentelijke regelgeving moet goed aansluiten bij landelijke regelgeving
Een gemeentelijke verordening moet sporen met landelijke regelgeving.

1.4 Ook ruimte voor de ‘couleur locale’
De nieuw opgestelde erfgoedverordening volgt grotendeels de modelverordening van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten en is tot stand gekomen in samenwerking met 
vertegenwoordigers van D6 gemeenten. 
Daarnaast bevat de verordening ook diverse onderdelen die tot de ‘couleur locale’ van onze 
gemeente behoren, zoals de mogelijkheid tot aanwijzing en bescherming van gemeentelijke 
stads- en dorpsgezichten, gevelwanden en beeldbepalende objecten. Dit past in het 
gemeentelijke monumentenbeleid zoals dit is vastgelegd in de Beleidsnota ‘Toekomst voor 
het verleden’.

1.5 Instandhoudingsverplichting
Een nieuw element van de verordening is de instandhoudingsverplichting van gemeentelijke 
monumenten. In de Erfgoedwet is een dergelijke verplichting vastgelegd voor 
rijksmonumenten. 
Dit levert een nieuwe taakstelling op voor de gemeente bij de uitvoering van het 
monumentenbeleid. Een en ander wordt nader uitgewerkt zodat de gemeentelijke organisatie 
op die nieuwe taakstelling toegerust is. 

Financiën
Aan het vaststellen van de nieuwe erfgoedverordening sec zijn geen financiële 
consequenties verbonden.
Wel vloeit uit het artikel van de verordening waarin de instandhoudingsverplichting van een 
gemeentelijk monument is opgenomen, een nieuwe gemeentelijke taakstelling voort.
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Communicatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze afgekondigd. 
Het is de bedoeling in 2017 een informatiebijeenkomst te beleggen voor alle 
monumenteneigenaren, waarin ook de nieuwe erfgoedregelgeving aan de orde zal worden 
gesteld. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden.

Bijlagen

1. De concept-Erfgoedverordening Roosendaal 2017.


