
Tekst Erfgoedverordening 2018 Wordt gewijzigd in

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities
Artikel 1 a  gemeentelijk monument: een 
overeenkomstig deze verordening als 
beschermd gemeentelijk monument 
aangewezen: 
1. zaak, die van algemeen belang is wegens 
zijn schoonheid, betekenis voor de 
wetenschap of cultuurhistorische waarde; 
2. terrein dat van algemeen belang is wegens 

een daar aanwezige zaak bedoeld onder 
1;

Artikel 1 a gemeentelijk monument: 
monument of archeologisch monument 
als bedoeld in artikel 1.1 van de 
Erfgoedwet dat is ingeschreven in het 
gemeentelijk erfgoedregister;

Artikel 1 b gemeentelijke monumentenlijst Artikel 1 b gemeentelijk erfgoedregister
Artikel 1 d beschermd stads- of 
dorpsgezicht: beschermd stads- of 
dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9.1 van 
de Erfgoedwet

vervallen

Artikel 1 q vergunning: 
een omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 1 q omgevingsvergunning: 
vergunning als bedoeld in artikel 5.1, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Omgevingswet voor een activiteit met 
betrekking tot een gemeentelijk 
monument of een gemeentelijk 
beschermd stads- of dorpsgezicht;

Artikel 2 gebruik monument Vervallen Zie Toelichting artikel 3

Artikel 7: registratie op de gemeentelijke 
monumentenlijst

Artikel 2: Gemeentelijk erfgoedregister

Paragraaf 2 aanwijzing gemeentelijk 
beschermd cultuurgoed is een 
toevoeging

Artikel 3.3 Verplaatst naar artikel 8
Artikel 3.4 Verplaatst naar artikel 6.2
Artikel 3.5 
De aanwijzing kan geen monument betreffen 
dat is aangewezen op grond van artikel 3.1 
van de Erfgoedwet

Artikel 5.2.b 
De aanwijzing kan geen monument 
betreffen dat is aangewezen op grond van 
artikel 3.1 van de Erfgoedwet of een 
omgevingsverordening als bedoeld in 
artikel 2.6 van de Omgevingswet

Artikel 4 “dan wel vaststaat dat het …
toepassing

Artikel 11.2

Artikel 5 Termijnen advies en 
aanwijzingsbesluit
5.1 
Het adviesteam ruimtelijke kwaliteit adviseert 
schriftelijk binnen acht weken na ontvangst 
van het verzoek van het college.

Artikel 8
6.3 Het adviesteam ruimtelijke kwaliteit 
adviseert schriftelijk binnen acht weken na 
ontvangst van het verzoek van het college, 
zoals bedoeld in artikel 17.9 van de 
Omgevingswet en de Verordening 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Leusden 2022.

Artikel 5.2
Termijn college 24 weken

Artikel 9.1
Termijn naar 26 weken zie toelichting



Ingevoegd artikel advies gemeentelijke 
adviescommissie

Artikel 6 Mededeling aanwijzingsbesluit

6.1 De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen 
die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale 
legger bekend staan.

Artikel 10 Mededeling aanwijzingsbesluit
1.  De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, wordt schriftelijk 
medegedeeld aan degenen die als 
zakelijk gerechtigden op de 
onroerende zaak die vermeld staan in 
de openbare registers, bedoeld in 
artikel 8, eerste lid van de 
Kadasterwet.

2. Het college verwerkt de aanwijzing 
direct in het gemeentelijk 
erfgoedregister

Artikel 7 registratie op de gemeentelijke 
monumentenlijst

Artikel 2 Gemeentelijk Erfgoedregister

Artikel 7.2 “beschrijving van het 
gemeentelijke monument”

Naar Artikel 9 inhoud aanwijzingsbesluit lid 
2 verplaatst

Artikel 8 wijzigen van de aanwijzing lid 
1-3

Vervallen

Artikel 8.4 Artikel 11
Artikel 9 Intrekken van de aanwijzing
2 De aanwijzing wordt geacht te zijn 
ingetrokken, indien toepassing wordt gegeven 
aan artikel 3.1 van de Erfgoedwet, en zodra 
vaststaat dat deze aanwijzing onherroepelijk 
is geworden.

Artikel 11 wijziging gemeentelijk 
erfgoedregister, vervallen aanwijzing 
monument
3. Een aanwijzing vervalt met ingang van de 

dag waarop het monument of het 
archeologisch monument waarop de 
aanwijzing betrekking heeft is 
ingeschreven in het 
rijksmonumentenregister of een 
provinciaal erfgoedregister als bedoeld 
in artikel 3.17, derde lid, van de 
Erfgoedwet of een 
omgevingsverordening als bedoeld in 
artikel 2.6 van de Omgevingswet. Het 
vervallen van de aanwijzing wordt 
onverwijld bijgehouden in het 
gemeentelijk erfgoedregister.

Artikel 10 Instandhoudingbepaling Artikel 12 Instandhoudingsplicht
Artikel 10 2-6 Artikel 13 Omgevingsvergunning 

gemeentelijk monument
Artikel 10.4 Verplaatst naar artikel 15.2
Artikel 11 Artikel 14
Artikel 12 schriftelijke aanvraag vervallen
Artikel 13 termijnen advies adviestermijn ARK opgenomen in artikel 

13.3
Artikel 13.3 Artikel 13.2.b
Artikel 14 Weigeringsgronden

De vergunning kan slechts worden verleend 
indien het belang van de monumentenzorg 
zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing 
houdt het bevoegd gezag rekening met het 

Artikel 15 Weigeringsgronden
1. De omgevingsvergunning kan slechts 

worden verleend indien het belang van 
de monumentenzorg zich daartegen niet 
verzet. Het gebruik monument is 
geschrapt zie hiervoor de toelichting bij 



gebruik van het monument. artikel 5
2. Een omgevingsvergunning voor 
een kerkelijk monument als bedoeld in  
artikel 1.1 van de Erfgoedwet wordt niet 
verleend zonder overeenstemming met 
de eigenaar.

Artikel 15 intrekken vergunning Vervallen zie toelichting
Hoofdstuk 4 Beschermde 
rijksmonumenten

Vervalt

Artikel 16 Vergunning voor beschermd 
rijksmonument

Dit artikel komt te vervallen

Hoofdstuk 5 Instandhouding van 
archeologische terreinen

paragraaf 6 Vangnet archeologie

Artikel 17 Instandhoudingbepaling
1 
Het is verboden om in een archeologisch 
monument, bedoeld in artikel 1, onder a, sub 
2 of een archeologisch verwachtingsgebied, 
bedoeld in artikel 1, onder h, de bodem dieper 
dan 30 cm onder de oppervlakte te verstoren.

Artikel 18 Instandhoudingbepaling
1 Het is verboden om in een archeologisch 
monument, bedoeld in artikel 1 of een 
gebied waar archeologische vondsten of 
waarden worden verwacht bedoeld in 
artikel 1, onder h, de bodem dieper dan 30 
cm onder de oppervlakte te verstoren als in 
het daar vigerende omgevingsplan niet 
is voldaan aan artikel 5.130 van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving

Artikel 17.2
Het verbod in lid 1 is niet van toepassing 
indien; 
a. het een verstoring betreft van een 
archeologisch monument of archeologisch 
verwachtingsgebied als aangegeven op de 
provinciale Archeologische Monumentenkaart 
of de landelijke Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden, en waarbij die 
verstoring plaatsvindt……

Artikel 18.2
Het verbod in lid 1 is niet van toepassing 

indien;
het een verstoring betreft van een 
archeologisch monument, waarde of 
verwachting die is aangegeven op de 
gemeentelijke archeologische beleids-, 
waarden- of verwachtingskaart, de 
provinciale Archeologische 
Monumentenkaart of de landelijke 
Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden, en waarbij die verstoring 
plaatsvindt……..

Artikel 17.2a Artikel 18.2a bij de verschillende 
verwachtingswaarden is het woord 
aantoonbaar toegevoegd

Artikel 17.2.b 
in het geldend bestemmingsplan bepalingen 
zijn opgenomen omtrent archeologische 
monumentenzorg.

Artikel 18.2.b
in het geldend omgevingsplan bepalingen 
zijn opgenomen omtrent archeologische 
monumentenzorg

Artikel 17.2.c
sprake is van een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.12, eerste en tweede lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en 
hierin voorschriften zijn opgenomen omtrent 
archeologische monumentenzorg

Artikel 18.2.c
sprake is van een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.12, eerste of tweede lid, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
of artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de 
Omgevingswet en hierin voorschriften zijn 
opgenomen omtrent archeologische 
monumentenzorg

Artikel 17.2.d Artikel 18.2.d



het college nadere regels stelt met betrekking 
tot de uitvoering van werkzaamheden die 
leiden tot een verstoring van een 
archeologisch monument of archeologisch 
verwachtingsgebied als aangegeven op 
gemeentelijke archeologische beleidskaart, 
dan wel bij het ontbreken daarvan, de 
provinciale Archeologische Monumentenkaart 
of de landelijke Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden

het college nadere regels stelt met 
betrekking tot de uitvoering van 
werkzaamheden die leiden tot een 
verstoring van een archeologisch 
monument, waarde, of 
verwachtingsgebied als aangegeven op 
gemeentelijke archeologische beleids-, 
waarden- of verwachtingskaart, dan wel 
bij het ontbreken daarvan, de provinciale 
Archeologische Monumentenkaart of de 
landelijke Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden

Artikel 19 procedure vervalt
Hoofdstuk 6 Overige bepalingen Paragraaf  Slotbepalingen
Artikel 20 Vervalt omdat dit alleen geldt voor 

archeologie en Erfgoedverordening is 
alleen een vangnet

Artikel 21 strafbepaling Artikel 14
Artikel 22 toezichthouders Artikel 15
Hoofdstuk 7 Slotbepalingen paragraaf 6 Slotbepalingen
Artikel 23 Intrekken oude regeling
De Erfgoedverordening Leusden 2015 
wordt ingetrokken

Artikel 20 Intrekken oude regeling
De Erfgoedverordening Leusden 2018 
wordt ingetrokken

Artikel 24. Overgangsrecht 
1. De op grond van de in artikel 23 
ingetrokken Erfgoedverordening Leusden 
2015 aangewezen en geregistreerde 
gemeentelijke monumenten, worden geacht 
aangewezen en geregistreerd te zijn 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening. 
2. Aanvragen om vergunning die zijn 
ingediend vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening worden afgehandeld met 
inachtneming van de in artikel 23 ingetrokken 
verordening.

Artikel 21. Overgangsrecht
1. De op grond van de in artikel 18 

ingetrokken Erfgoedverordening 
Leusden 2018 aangewezen en 
geregistreerde gemeentelijke 
monumenten, worden geacht 
aangewezen en geregistreerd te zijn 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening.

2. Aanvragen en bezwaren die zijn 
ingediend vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening worden afgehandeld met 
inachtneming van de in artikel 18 
ingetrokken verordening.

Artikel 25 inwerkingtreding en artikel 26. 
Citeertitel 

Artikel 22. Inwerkingtreding en Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 
1. Deze verordening treedt in werking op de 
dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
2. Deze Erfgoedverordening wordt 
aangehaald als: Erfgoedverordening 
Leusden 2022
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