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Onderwerp
Monumenten/Erfgoedcommissie Nederweert

Geacht college,

Uw gemeente heeft sinds 1 december 2021 geen actieve Monumenten/Erfgoedcommissie. U voldoet 
hierdoor niet aan de Monumenten- en Erfgoedwet. 

In navolging op ons schrijven van 4 februari jl. waarin wij u verzocht hebben om binnen afzienbare te 
beschikken over een actieve monumentencommissie heeft op 15 maart 2022 een gesprek 
plaatsgevonden tussen onze coördinator interbestuurlijk Toezicht, uw gemeentesecretaris en uw 
medewerker Erfgoed. In dit overleg zijn de navolgende afspraken gemaakt over de wettelijke verplichting 
op basis van de Monumenten en Erfgoedwet 

- Voor 1 juli 2022 of zoveel eerder als mogelijk beschikt uw gemeente over een actief, deskundig 
en onafhankelijk monumenten/erfgoedcommissie volgens de Monumenten- en Erfgoedwet die 
gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen. 

- Tot 1 juli 2022 worden de omgevingsvergunningen danwel andere vergunningen betreffende 
monumenten waar volgens de wet een advies van een monumenten/erfgoedcommissie 
noodzakelijk is, vooraf afgestemd met onze coördinator interbestuurlijk toezicht. Per geval zal 
gekeken worden waar en hoe het noodzakelijke advies ingewonnen kan worden. 

Met bovenstaande afspraken is gevraagd advies van een monumenten/erfgoedcommissie maximaal 
geborgd maar het ongevraagd advies niet. Om die reden verzoeken wij u met klem u maximaal in te 
zetten om zo snel mogelijk te komen tot een nieuwe monumenten/erfgoedcommissie.

Naast bovenstaande afspraken hebben wij uw gemeente aangeboden u te willen ondersteunen bij de 
voorbereidingen van het instellen van een omgevingscommissie volgens de Omgevingswet. 
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Indien uw gemeente onverhoopt niet voldoet aan de gemaakte afspraken zal de interventieladder van het 
beleidskader “Schorsing en Vernietiging” worden betreden en uw gemeente zal op trede 3 van deze 
ladder worden geplaatst. 

Interventieladder 
1. signaleren;  
2. informatie opvragen en valideren;  
3. afspraken over acties en termijnen;  
4. vooraankondiging (juridische) interventie, waarschuwing;   
5. besluit tot schorsing, vernietiging of indeplaatsstelling (met beroepsmogelijkheid);
6. sanctie uitvoeren. 

Wij vertrouwen erop dat bovengeschetste interventie niet nodig zal zijn.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

A.G.M. Roest
 


