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DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 
 
Gezien het voorstel van het college van 20 november 2012; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedszaken; 
 
BESLUIT  
vast te stellen de:  
 
 

ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 2013 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. Deze verordening verstaat onder: 
a. Monument: 

1) een zaak die van algemeen belang is wegens haar schoonheid, betekenis 
voor de wetenschap, haar ruimtelijk historische samenhang en/of 
architectuurhistorische, bouwhistorische cultuurhistorische, historisch 
landschappelijke, archeologische, of natuurhistorische waarde. 

2) een terrein of gebied dat van algemeen belang is wegens één of meerdere 
daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1. 

b. beschermd monument:  
een monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

c. beschermd stads- of dorpsgezicht:  
een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 

d. gemeentelijk dorpsgezicht: 

een groep van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun 
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. In deze groep bevinden zich één of 
meer monumenten. Deze groep van onroerende zaken is overeenkomstig deze 
verordening als gemeentelijk dorpsgezicht vastgesteld; 

e. religieus monument:  
onroerend monument, dat eigendom is van een kerkgenootschap, kerkelijke 
gemeente of parochie of van een religieuze instelling en welke uitsluitend of voor een 
overwegend deel worden gebruikt voor het belijden van de godsdienst of 
levensovertuiging; 

f. archeologisch monument:  
een terrein als bedoeld in artikel 1, lid c Monumentenwet 1988, waar bekende 
archeologische waarden aanwezig zijn en dat met waardeaanduiding op de landelijke 
Archeologische Monumentenkaart en/of de gemeentelijke archeologische 
waardenkaart is aangegeven;  

g. beschermd archeologisch monument: 
Een monument als bedoeld in artikel 1, onder c van de Monumentenwet 1988, na 
aanwijzing volgens artikel 3 van de Monumentenwet 1988;  

h. archeologische verwachtingszone:  
een gebied, aangegeven op de archeologische waardenkaart, waar in bepaalde mate 
archeologische vondsten of sporen te verwachten zijn;   

i. gemeentelijke archeologische waardenkaart:  
topografische kaart, bestaande uit een verwachtingskaart en de beleidskaart, waarop 
de archeologische monumenten en de archeologische verwachtingszones zijn 
aangegeven en die onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke erfgoedlijst; 
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j. gemeentelijke erfgoedlijst:  

de lijst waarop zijn geregistreerd overeenkomstig deze verordening als: 
- gemeentelijk dorpsgezicht; 
- archeologisch monument; 
- archeologische  verwachtingszone; 
- overige aangewezen zaken, terreinen en gebieden bedoeld in artikel 1.a; 

k. onderzoek:  
     een onafhankelijk en deskundig onderzoek naar:  

1 de kenmerken en wetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van 
architectonische, ruimtelijke, esthetische, bouwhistorische, 
interieurhistorische, kleurhistorische, tuinhistorische, natuurhistorische of 
landschappelijke waarden ; of  

2 de aanwezigheid  en/of kenmerken en/of waarde van archeologische relicten 
in de bodem; 

l. monumentencommissie:  
de op basis van artikel 15 lid 1 van de Monumentenwet 1988 ingestelde commissie, 
met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de 
toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, deze verordening en het monumentenbeleid in het algemeen; 

m. archeologisch programma van eisen: 
programma dat door het college wordt vastgesteld, waarin kaders worden gesteld 
voor doel, uitvoering en rapportage van gravend archeologisch onderzoek, hetzij in 
het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, hetzij als onderdeel van de 
voorschriften bij de omgevingsvergunning; 

n. archeologisch rapport over de waarde van het te verstoren terrein: 
Een rapport van de bevindingen van inventariserend archeologisch onderzoek waarin 
de waarde van het te verstoren terrein is vastgesteld, als bedoeld in artikel 39, 40, 41 
van de Monumentenwet 1988; 

o. archeologische voorschriften aan een omgevingsvergunning: 
door het college aan een omgevingsvergunning verbonden voorschriften in het belang 
van de archeologische monumentenzorg, als bedoeld in art 40, lid 2 van de 
Monumentenwet 1988, art. 22.2.3.d. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en art 5.2. van het Besluit omgevingsrecht, leidende tot behoud in de 
grond of onderzoek van een archeologische vindplaats; 

p. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: 
Een kwaliteitsstelsel voor de uitvoering en rapportage van archeologisch onderzoek, 
voorgeschreven in artikel 24, Besluit Archeologische Monumentenzorg; 

q. het college:  
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten; 

r. bevoegd gezag:  
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

s. Omgevingsvergunning:  
vergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid of artikel 2.2 eerste lid van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;  

t. Wabo:  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

u. Bor:  
Besluit omgevingsrecht; houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 

v. Mor:  
Ministeriele regeling omgevingsrecht; houdende nadere regels ter uitvoering van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het Besluit omgevingsrecht; 

2. Aanvragen, besluiten en andere bestuursrechtelijk gehanteerde termen en begrippen 
in deze verordening zijn bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb).  
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Artikel 2 Het gebruik van het monument 
1. Bij de toepassing van deze verordening wordt, binnen de kaders van het vigerende 

bestemmingsplan, rekening gehouden met de bestaande en mogelijke toekomstige 
gebruiksfuncties van monumenten, gebieden of terreinen.  

2. Voordat het college met betrekking tot een religieus monument een besluit neemt in 
het kader van deze verordening, voert het overleg met de eigenaar. 

 
 
Hoofdstuk 2  De Monumentencommissie 
 
Artikel 3 De taken van de commissie 
De commissie heeft in het kader van deze verordening desgevraagd tot taak het college 
of de gemeenteraad te adviseren inzake: 
1. het aanwijzen van beschermde monumenten, beschermde dorpsgezichten, 

archeologische monumenten  en archeologische verwachtingszones; 
2. het aanwijzen van gemeentelijke dorpsgezichten;  
3. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 

2.1 eerste lid onder f of h van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
4. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 

2.2 eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  
5. de technische aspecten met betrekking tot de verbouw, renovatie of restauratie van 

een beschermd monument; 
6. de aard en noodzaak van cultuurhistorisch en/of archeologisch onderzoek met 

betrekking tot de verbouw, renovatie of restauratie van een beschermd monument; 
7. de ontwikkeling van ruimtelijke plannen bestemmingsplannen en/of andere 

planologische voornemens in relatie tot het cultureel erfgoed; 
8. het gemeentelijk monumentenbeleid in algemene zin. 
 
Artikel 4 De samenstelling, benoeming, ontslag en werkwijze van de 

commissie 
1. De samenstelling en de benoeming en ontslag van de leden van de commissie en de 

werkwijze is geregeld in het “Reglement van orde voor Monumentencommissie 
District Mergelland”.  

2. Indien de commissie niet beschikt over specialistische kennis op het terrein van de 
archeologie, bouwhistorie, kunsthistorie, of historische geografie kan zij zich op ad 
hoc basis laten adviseren door deskundigen met deze specifieke kennis. 

 
 
Hoofdstuk 3  Gemeentelijke  Dorpsgezichten 

 

Artikel 5 De aanwijzing van een gemeentelijk dorpsgezicht 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen tot 

beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. 
2. Voordat het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing overgaat, vraagt 

het advies aan de monumentencommissie. 
3. Het college van burgemeester en wethouders kan ten behoeve van de aanwijzing 

van een gemeentelijk dorpsgezicht bepalen dat een onderzoek wordt verricht. 
4. De aanwijzing kan geen gebied betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 35 

van de Monumentenwet 1988. 

 

Artikel 6 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit 
1. Op de aanwijzingsprocedure en het aanwijzingsbesluit is de voorbereidingsprocedure 

als omschreven in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
2. De monumentencommissie adviseert binnen 4 weken na de datum van ontvangst 

van het verzoek van het college van burgemeester en wethouders. 
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3. Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van het advies van de 
monumentencommissie een ontwerp besluit op. 

 
Artikel 7 Voorbescherming 
Met ingang van de datum waarop publicatie als bedoeld in Afdeling 3.4 de Algemene wet 
bestuursrecht van het voornemen tot aanwijzing heeft plaatsgevonden, tot dat inschrijving 
in het register, bedoeld in artikel 17 lid 1 plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het 
gemeentelijk dorpsgezicht niet wordt aangewezen, zijn de artikelen 10 en 11 van 
overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 8 Vaststellen bestemmingsplan 
1. De gemeenteraad stelt ter verdere bescherming van een gemeentelijk dorpsgezicht 

een bestemmingsplan vast als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
2. In dit bestemmingsplan wordt ter verwezenlijking van de bescherming nadere regels 

opgenomen, die actieve bescherming van het aangewezen gemeentelijk 
dorpsgezicht waarborgt. 

3. Bij het besluit tot aanwijzing van een gemeentelijk dorpsgezicht wordt door het 
college van burgemeester en wethouders, gehoord de monumentencommissie, 
bepaald in hoeverre het vigerende bestemmingsplan kan worden aangemerkt als 
beschermend plan in de zin van lid 1. 

 
Artikel 9 Wijzigen van de aanwijzing 
1. Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, de aanwijzing 

wijzigen. 
2. Op de wijziging van de aanwijzing zijn de artikelen 5 lid 2, 6 en 7 van 

overeenkomstige toepassing. 
3. Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, 

blijft de overeenkomstige toepassing van lid 2 van dit artikel achterwege, en beslist 
het college binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de aanvraag. 

4. De inhoud en datum van de wijziging worden op de gemeentelijke erfgoedlijst 
aangetekend. 

 
Artikel 10 Instandhoudingsbepaling 
1. Het is verboden om een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht  te verstoren, te 

beschadigen, te vernielen of te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige 
wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

2. Het is verboden om zonder vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 sub c van de 
Wabo, of in strijd met de bij deze vergunning gestelde voorschriften bouwwerken in of 
onderdelen van een gemeentelijk dorpsgezicht af te breken of te verplaatsen. 

3. Om aannemelijk te maken dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander 
bouwwerk kan of zal worden gebouwd is het noodzakelijk dat gelijktijdig met de 
aanvraag als bedoeld in lid 2 tevens een vergunning wordt gevraagd tot het oprichten 
van een nieuw bouwwerk op de plaats van het te slopen bouwwerk, tenzij het naar 
oordeel van de Monumentencommissie vanwege historische – ruimtelijke 
overwegingen niet noodzakelijk is om op de plaats van het te slopen bouwwerk een 
nieuw bouwwerk op te richten. 

4. Indien het af te breken bouwwerk naar oordeel van de Monumentencommissie 
cultuur- of bouwhistorische waarden bevat, kan college van burgemeester en 
wethouders een onderzoek (sloopdocumentatie) van de aanvrager verlangen waarin 
het te slopen object is gedocumenteerd. De diepgang van dit onderzoek is afhankelijk 
van de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

5. Voor zover door de gemeenteraad geen bestemmingsplan als bedoeld in artikel 8 lid 
1 is vastgesteld, is het verboden om zonder of in afwijking van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Wabo een gemeentelijk dorpsgezicht in enig 
opzicht te wijzigen. 
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6. Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het vijfde lid, gelden niet indien het 
college nadere regels stelt met betrekking tot de wijze waarop ondergeschikte 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

 
 
Hoofdstuk 4  Archeologische Monumenten en – Verwachtingszones 
 
Artikel 11 De aanwijzing als archeologisch monument en archeologische 

verwachtingszone 
1. Het college kan een terrein waarin archeologische waarden aanwezig zijn, aanwijzen 

tot  archeologisch monument. 
2. Het college kan een gebied waarin archeologische waarden verwacht worden, 

aanwijzen tot archeologische verwachtingszone. 
3. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het advies aan de 

monumentencommissie en stelt het, voor zover mogelijk, de eigenaar en beperkt 
zakelijk gerechtigden in de gelegenheid te worden gehoord. 

4. Het college stelt de gemeenteraad in kennis van het besluit over de aanwijzing van 
een archeologisch monument of archeologische verwachtingszone. 

5. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 
3 van de Monumentenwet 1988. 

 
Artikel 12 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit 
1. Op de aanwijzingsprocedure en het aanwijzingsbesluit is de voorbereidingsprocedure 

van Afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. 
2. De monumentencommissie adviseert binnen 4 weken na de datum van ontvangst 

van het verzoek van het college. 
 

Artikel 13 Mededeling aanwijzingsbesluit 
De aanwijzing als bedoeld in artikel 11 wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk 
gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan. 
 
Artikel 14 Wijzigen van de aanwijzing 
1. Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, de aanwijzing 

wijzigen. 
2. Op de wijziging van de aanwijzing zijn de artikelen 11 derde lid, 12 en 13 van 

overeenkomstige toepassing. 
3. Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, 

blijft de overeenkomstige toepassing van lid 2 van dit artikel achterwege, en beslist 
het college binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de aanvraag. 

4. De inhoud en datum van de wijziging worden op de gemeentelijke erfgoedlijst 
aangetekend. 

 
Artikel 15 Vaststellen bestemmingsplan 
1. De gemeenteraad stelt ter verdere bescherming van archeologische monumenten of 

archeologische verwachtingszones een bestemmingsplan vast als bedoeld in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Bij het besluit tot aanwijzing kan hiertoe een termijn 
worden gesteld. 

2. In dit bestemmingsplan worden ter verwezenlijking van de bescherming van de in lid 
1 genoemde onderdelen regels opgenomen, die actieve bescherming waarborgt; 

3. Bij het besluit tot aanwijzing van een archeologische monumenten of archeologische 
verwachtingszones wordt door het college, gehoord de monumentencommissie, 
bepaald in hoeverre het vigerende bestemmingsplan reeds kan worden aangemerkt 
als beschermend plan in de zin van lid 1. 

 
Artikel 16 Instandhoudingsbepalingen archeologie 
1. Voor zover door de gemeenteraad geen bestemmingsplan als bedoeld in artikel 9 is 

vastgesteld is het verboden om in een archeologisch monument of in een 
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archeologische verwachtingszone zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c en h van de 
Wabo, het archeologische bodemarchief te verstoren of te vernielen door grondwerk 
te verrichten. Voor gebieden met waarde categorie 1 is altijd een vergunning vereist. 

2. De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, legt een 
rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.  

3. De in het tweede lid genoemde verplichting is niet van toepassing indien het gaat om 
werkzaamheden ten behoeve van een omgevingsvergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, waarvan de diepte van de verstoring valt binnen de volgende per 
waardecategorie, zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart, 
gespecificeerde criteria: 

1) voor waarde archeologie 2, 3, 4 een diepte van 0,30 m onder het maaiveld, 
indien gelegen buiten de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde 
bebouwde kom.  

2) voor waarde archeologie 5 een diepte van 0,40 m onder het maaiveld, indien 
gelegen buiten de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde 
bebouwde kom. 

3) voor waarde archeologie 2, 3, 4 en 5 een diepte van 0,50 m onder het 
maaiveld, indien gelegen binnen de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 
vastgestelde bebouwde kom.  

4. De in het tweede lid genoemde verplichting is voorts niet van toepassing indien de 
werkzaamheden ten behoeve van een omgevingsvergunning als bedoeld in het 
eerste lid, per waardecategorie weliswaar dieper gaan dan de in het derde lid 
genoemde criteria, maar betrekking hebben op een op totaal te vergraven en/of totaal 
te bebouwen oppervlak dat kleiner is dan de volgende per waardecategorie, zoals 
aangegeven op de archeologische beleidskaart, gespecificeerde criteria: 

a. waarde archeologie 2: 100 m2  
b. waarde archeologie 3: 250 m2  
c. waarde archeologie 4: 500 m2  
d. waarde archeologie 5: 1000 m2. 

5. De in het tweede lid genoemde verplichting is voorts niet van toepassing in gebieden 
welke op de archeologische beleidskaart zijn aangegeven met waarde archeologie 6, 
tenzij het een bestemmingswijzigingen betreft of een omgevingsvergunning met 
ruimtelijke onderbouwing, waarbij in beide gevallen de ontwikkeling omvangrijker is 
dan 25.000 m² en dieper reikt dan 40 cm. 

6. Indien het gebied waarvoor de vergunning gevraagd wordt, gelegen is in gebieden 
met verschillende waardecategorieën, geldt het criterium van de waardecategorie 
met het laagste indicatiegetal. 

7. Het college verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport als 
bedoeld in het tweede lid genoegzaam blijkt dat: 

a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of aanwezig zijn of 
kunnen worden geschaad; 

b. schade door de vergunningsplichtige activiteiten kan worden voorkomen 
of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan 
de vergunning verbonden voorschriften. 

8. In de situatie als bedoeld in het zesde lid, onderdeel b, kunnen burgemeester en 
wethouders de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten 

begeleiden volgens de eisen die in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie aan archeologische begeleiding stelt. 

9. Indien een vergunningsaanvraag betrekking heeft op een locatie gelegen binnen 
waarde archeologie 1 (voor zover geen vanwege Rijkswege beschermd monument) 
of een locatie waarvoor bij een eerdere vergunningsaanvraag een rapport over de 
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waarde is voorgelegd of een locatie waarvoor eerder voorschriften zijn gegeven 
welke hebben geleid tot een behoud van een archeologische vindplaats in de bodem, 
geldt het bepaalde in het zevende lid. Het college kan een geactualiseerd rapport 
verlangen en eerdere voorschriften als bedoeld in het zevende lid wijzigen. 

 
Artikel 17 Opgravingen  
1. Indien binnen het grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten onderzoek wordt 

uitgevoerd in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h 
Monumentenwet 1988, waaronder bedoeld proefsleuven, opgravingen en 
archeologische begeleiding zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, dient onverminderd de overige bepalingen van deze wet het college een 
programma van eisen vast te stellen als bedoeld in artikel 1 onder m, waarbij 
voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het onderzoek. 

2. Indien het archeologische programma van eisen niet door de gemeente zelf is 
opgesteld vraagt het college advies aan een onafhankelijk deskundige, zijnde een 
senior-archeoloog zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
om te beoordelen of het archeologische programma van eisen voldoet aan de 
kwaliteitsvoorwaarden van de archeologische monumentenzorg en het gemeentelijk 
archeologisch beleid. 

3. Het college vraagt advies aan een onafhankelijk deskundige zoals boven 
omschreven omtrent de kwaliteit van rapportages van uitgevoerd onderzoek en over 
door of namens belanghebbenden opgestelde conclusies en aanbevelingen met 
betrekking tot waardebepalingen en de aard van aan de vergunning te verbinden 
archeologische voorschriften. 

 
Artikel 18 De aanvraag om vergunning 
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2 Besluit omgevingsrecht voor een vergunning 

als bedoeld in artikel 16 en de daarbij te overleggen gegevens en bescheiden wordt 
in enkelvoud ingediend. 

2. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag 
om vergunning aan de monumentencommissie voor advies. 

3. De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen de termijn 
vastgesteld door het college. 

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien de 
monumentencommissie reeds eerder positief heeft geadviseerd inzake de aanvraag 
om het wijzigen van het beschermd monument en het ingediende plan in 
overeenstemming is met het eerdere advies. 

 
Artikel 19 Weigeringsgronden 
1. De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van het cultureel 

erfgoed zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd gezag 
rekening met de bestaande en mogelijke toekomstige gebruiksfuncties van 
monumenten, gebieden of terreinen. 

2. Het bevoegd gezag kan aan een vergunning voorschriften verbinden in het belang 
van het cultureel erfgoed. 

 
Artikel 20 Intrekken van de vergunning 
1. De vergunning kan door het bevoegde gezag worden ingetrokken indien: 

a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave 
is verleend; 

b. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig 
hebben gewijzigd, dat het belang van het cultureel erfgoed zwaarder dient te 
wegen; 

c. blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als bedoeld in artikel 16 lid 8 
niet naleeft; 

d. niet binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, van de 
vergunning gebruik wordt gemaakt. 
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2. Van de beschikking tot intrekking wordt een afschrift gezonden aan de 
monumentencommissie. 

 
Artikel 21 Overig onderzoek 
1. Waarneming en onderzoek bij onvoorziene vondsten. Indien tijdens graaf-, bouw- of 

sloopwerkzaamheden onvoorziene vondsten zijn of worden aangetroffen, waarvan 
vast staat of redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat zij van archeologische waarde 
zijn, worden deze onverwijld aan het college gemeld. Het college kan verlangen dat 
de werkzaamheden gedurende maximaal 2 werkdagen, doch zo kort mogelijk, 
worden opgeschort teneinde veiligstelling van de vondsten en overleg met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de toepassing van artikel 56 
Monumentenwet 1988, evenals overleg met alle betrokkenen inzake eventueel 
verder behoud of onderzoek mogelijk te maken. 

2. Onderzoek krachtens artikel 57, lid 2 Monumentenwet 1988. Het college kan wegens 
de voorbereiding of uitvoering van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 
van de Wet ruimtelijke ordening, een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 
van die wet of een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onderdeel c, van de Wabo bepalen dat een rechthebbende ten aanzien 
van een terrein moet dulden dat een terrein in het belang van archeologisch 
onderzoek wordt betreden, dat daarop metingen worden verricht dan wel dat daarin 
opgravingen worden gedaan, voor zover dat onderzoek dient ter voorbereiding of ter 
uitvoering daarvan. 

 
 
Hoofdstuk 5  Registratie en intrekking 
 
Artikel 22 Registratie op de gemeentelijke erfgoedlijst 
1. Het college registreert op de gemeentelijke erfgoedlijst.  

1) een gemeentelijk dorpsgezicht; 
2) een archeologisch monument of archeologische verwachtingszone; 
3) een binnen een monument of verwachtingszone gelegen archeologische 

vindplaats met betrekking tot welke voorschriften als bedoeld onder artikel 1, 
onder q, aan een vergunning verbonden zijn, voor zover deze voorschriften 
tot geheel of gedeeltelijk behoud in de bodem geleid hebben.  

2. De gemeentelijke erfgoedlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de 
aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving van respectievelijk: 

1) de esthetische kwaliteiten, ruimtelijke (bouw)historische kenmerken alsmede 
de wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gemeentelijke 
dorpsgezicht; 

2) de wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde van een archeologisch 
monument en van een archeologische vindplaats, indien met betrekking tot 
deze vindplaats voorschriften als bedoeld onder artikel 1, onder r, aan een 
vergunning verbonden zijn, voor zover deze voorschriften tot geheel of 
gedeeltelijk behoud in de bodem geleid hebben; 

3) de kans op het aantreffen van archeologische waarden in een 
archeologische verwachtingszone. 

3. De gemeentelijke erfgoedlijst bevat tevens: 
1) de plaatselijke aanduiding, de kadastrale aanduiding en de tenaamstelling 

van het perceel waarop of waarin het onder lid 1 geregistreerde onderdeel is 
gelegen; 

2) de gebiedsaanduiding, indien het een groter gebied betreft dat meerdere 
kadastrale percelen omvat. Deze dient op één kaart of meerdere kaarten, die 
deel uitmaken van het gemeentelijke erfgoedregister te worden aangegeven. 

 
Artikel 23 Intrekken van de aanwijzing 
1. Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, de aanwijzing 

intrekken. 
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2. Voordat het college over de intrekking een besluit neemt, vraagt het advies aan de 
monumentencommissie en stelt het, voor zover mogelijk, de eigenaar en beperkt 
zakelijk gerechtigden in de gelegenheid te worden gehoord. 

3. De aanwijzing van een gemeentelijk dorpsgezicht wordt geacht te zijn 
ingetrokken, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 35 van de 
Monumentenwet 1988. 

4. Het college kan bepalen dat:  
1) een beschermd dorpsgezicht; 
2) een archeologisch monument; 
3) een archeologische verwachtingszone; 
4) een binnen een monument of verwachtingszone gelegen archeologische 

vindplaats met betrekking tot welke voorschriften als bedoeld onder artikel 1, 
onder n, aan een vergunning verbonden zijn, voor zover deze voorschriften 
tot geheel of gedeeltelijk behoud in de bodem geleid hebben; 

geheel of gedeeltelijk moeten worden gedocumenteerd alvorens de aanwijzing 
wordt ingetrokken.  

5. Het besluit van intrekking wordt op de gemeentelijke erfgoedlijst geregistreerd. 
 
Artikel 24 Registratie van de vergunningen op de gemeentelijke erfgoedlijst 
1. Het college registreert de vergunning tot het verrichten van (bouw)werkzaamheden in 

een gemeentelijk dorpsgezicht en graaf- en of bouwwerkzaamheden in een 
archeologisch monument of archeologisch verwachtingsgebied met vermelding van 
de eventueel aan de vergunning verbonden voorschriften. 

2. Na wijziging van een gemeentelijk dorpsgezicht of een archeologisch monument of 
archeologisch verwachtingsgebied kan de redengevende omschrijving 
dienovereenkomstig worden aangepast. 

 
 

Hoofdstuk 6  Slot- en Overgangsbepalingen 
 
Artikel 25 Tegemoetkoming in schade 
Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die 
redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het bevoegd gezag 
hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toe, indien de 
schade in relatie staat tot: 
1. de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 10 en te 

verlenen; 
2. de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld 

in 12; 
3. uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 18, tweede lid van deze 

verordening; 
4. voor de behandeling van de aanvragen om schadevergoeding geldt dezelfde 

procedure als voor planschade op basis van artikel 6.1. t/m 6.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening. 

 
Artikel 26 Strafbepaling 
Degene, die al dan niet opzettelijk, handelt in strijd met het bepaalde in deze verordening, 
wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.  
 
Artikel 27 Toezichthouders 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn 
belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen. 
 
Artikel 28  slotbepalingen 
1. De verordening treedt in werking op 1 januari 2013. 
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2. De  “Erfgoedverordening Margraten”, vastgesteld op 5 oktober 2010 en de 
“Monumentenverordening Eijsden 1997” vastgesteld op 6 mei 1997 worden gelijktijdig met 
het in werking treden van deze verordening ingetrokken. 

3. De gemeentelijke monumenten, gemeentelijke dorpsgezichten, archeologische 
monumenten of archeologische verwachtingszones, die zijn geregistreerd op grond van 
de in lid 2 vervallen verordeningen, worden geacht te zijn aangewezen en geregistreerd 
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. 

4. De aanvragen om vergunning, die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de in lid 2 genoemde 
ingetrokken verordening. 

5. Deze verordening wordt aangehaald als “Erfgoedverordening  gemeente Eijsden-
Margraten 2013”. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Eijsden-Margraten in zijn openbare 
vergadering van 18 december 2012 
 
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet,   D.A.M. Akkermans, 
Griffier     voorzitter 
 


