
Achtergrondinformatie voor Erfgoedzaken 
 
Erfgoedwet: 
Deze wet houdt in dat in het belang van archeologisch onderzoek een rechthebbende moet dulden dat 
hun terrein wordt betreden, dat daarop metingen worden verricht dan wel dat er opgravingen worden 
gedaan. Het besluit om archeologisch onderzoek uit te laten voeren kan door zowel gemeentelijke als 
niet-gemeentelijke bestuursorganen worden genomen. 
 
Rijksmonumenten: 
Rijksmonumenten zijn van algemeen belang wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de 
wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Voor rijksmonumenten geldt dat zij ouder dan 50 jaar 
moeten zijn. 
De minister/staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan al dan niet op verzoek van 
belanghebbenden onroerende objecten aanwijzen als rijksmonumenten.Vanaf het moment dat de 
minister/staatssecretaris zijn/haar voornemen om een object aan te wijzen als een beschermd 
rijksmonument heeft bekendgemaakt, is het object voorbeschermd. Dat houdt in dat het verboden is 
om het object te wijzigen zonder een wijzigingsvergunning van burgemeester en wethouders. 
Voor het wijzigen van rijksmonumenten is zowel een bouwvergunning als een wijzigingsvergunning 
nodig. Hiervoor kan men terecht bij het loket BWL. 
 
Rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten: 
Rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten zijn groepen van onroerende zaken die van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun 
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten 
bevinden. 
De minister/staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan stads- of dorpsgezichten 
aanwijzen als beschermd stads- of dorpsgezicht. In rijksbeschermde stadsgezichten is het verboden 
om een gebouw geheel of gedeeltelijk af te breken of te wijzigen zonder een vergunning van 
burgemeester en wethouders. 
Voor het wijzigen van voor objecten die gelegen zijn in een rijksbeschermd stadsgezicht is een 
bouwvergunning nodig. Hiervoor kan men terecht bij het loket BWL. 
 
Beschermde gemeentelijke monumenten: 
Beschermde gemeentelijke monumenten zijn alle zaken die van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap, of hun cultuurhistorische waarde. 
Het college van burgemeester & wethouders kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, 
een monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Vanaf het moment dat het college 
het voornemen om een object aan te wijzen als een beschermd gemeentelijk monument heeft 
bekendgemaakt, is het object voorbeschermd. Voor het wijzigen van een (voorbeschermd) 
gemeentelijk monument is een wijzigingsvergunning nodig. 
Hiervoor kan men terecht bij het loket BWL. 
 
Gemeentelijk beschermde stads- of dorpsgezichten: 
Gemeentelijk beschermde stads- of dorpsgezichten zijn groepen onroerende zaken die van algemeen 
belang zijn wegens haar schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, dan wel de 
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. 
Het college van burgemeester & wethouders kan een stads- of dorpsgezicht aanwijzen als beschermd 
stads- of dorpsgezicht. 
In een beschermd stadsgezicht is het verboden om een gebouw geheel of gedeeltelijk af te breken of 
te wijzigen zonder een vergunning van burgemeester en wethouders. 
Voor het wijzigen van een object die binnen een beschermd gemeentelijk stadsgezicht liggen, is een 
wijzigingsvergunning nodig. Hiervoor kan men terecht bij het loket BWL. 
 
Monumentenregisters: 
Bij de afdeling Erfgoed is zowel het rijks- als het gemeentelijk monumentenregister in te zien, na 
telefonische afspraak. Het telefoonnummer is 026-377 35 17. 
In deze registers zijn alle redengevende beschrijvingen van de beschermde rijks- en gemeentelijke 
monumenten opgenomen. Op verzoek kunnen de beschrijvingen zowel digitaal als analoog 
aangeleverd worden. 
 


