Toelichting
Algemeen
De Erfgoedverordening Woudenberg 2022 bevat regels over de fysieke leefomgeving en is
aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: Ow). De
wettelijke grondslagen en formele verwijzingen zijn geactualiseerd, zodat vanaf juli 2022
doorgewerkt kan worden met deze verordening onder de Ow. Het betreft een juridischtechnische omzetting.
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdelen A, C t/m E, F t/m L, O en Q t/m W
In deze onderdelen worden grondslagen en formele verwijzingen geactualiseerd als gevolg
van de Ow. Zij behoeven geen afzonderlijke toelichting.
Artikel I, onderdeel A
In dit onderdeel worden definities van ‘gemeentelijk beschermd cultuurgoed’, ‘gemeentelijk
beschermd stads- of dorpsgezicht’, ‘gemeentelijk beschermde verzameling’ opgenomen in
artikel 1.
De wettelijke definities uit artikel 1.1 van de Erfgoedwet gelden onverkort voor de begrippen
die gebruikt worden in deze verordening, nu deze verordening berust op artikel 3.16 van de
Erfgoedwet en derhalve in samenhang met de Erfgoedwet moet worden gelezen. Artikel 1
bevat daarom uitsluitend de begrippen ‘gemeentelijk beschermd cultuurgoed’, ‘gemeentelijk
beschermd stads- of dorpsgezicht’, ‘gemeentelijk beschermde verzameling’, ‘gemeentelijk
monument’, ‘minister’ en ‘omgevingsvergunning’ waarvan de definitie moet worden
omschreven of die kortheidshalve zijn gegeven en die niet reeds (in deze vorm) in artikel 1.1
van de Erfgoedwet zijn gegeven.
Artikel I, onderdeel B
In dit onderdeel wordt in artikel 2 geregeld dat burgemeester en wethouders een door
eenieder te raadplegen gemeentelijk erfgoedregister bijhouden van krachtens deze
verordening aangewezen gemeentelijk cultureel erfgoed inclusief de locaties waaraan
krachtens artikel 4.2, eerste lid, van de Ow in het omgevingsplan de functie cultureel
erfgoed is toebedeel. In het tweede lid, onder b, is geregeld dat ook informatie over
rijksmonumenten die in de gemeente zijn gelegen in het gemeentelijk erfgoedregister
worden opgenomen. Het kan ook gaan om informatie via instructies als bedoeld in artikel
2.34, vierde lid, van de Ow betreffende een locatie met de functie-aanduiding
rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht.] [In het tweede lid, onder c, is opgenomen dat door
burgemeester en wethouders van gedeputeerde staten ontvangen instructies als bedoeld in
artikel 2.33, eerste lid, van de Ow betreffende een locatie met de functie-aanduiding
provinciaal monument, provinciaal archeologisch monument of provinciaal beschermd
stads- en dorpsgezicht in het gemeentelijke erfgoedregister kunnen worden opgenomen.
Artikel I, onderdeel M

In dit onderdeel is in artikel 14, tweede lid, een onderdeel toegevoegd conform artikel 3.11
van het Besluit activiteiten leefomgeving onder andere handelend over
rijksmonumentenactiviteiten bij begraafplaatsen en grafmonumenten.
Artikel I, onderdelen N en P
In deze onderdelen vervallen de artikelen 15 en 17 vanwege de inwerkingtreding van de Ow.
Artikel 15 wordt vervangen door een beperkender regime. Na inwerkingtreding van de Ow
zijn de intrekkingsgronden van een omgevingsvergunning uitputtend geregeld in onder
andere de artikelen 5.39 en 5.40 van de Ow, artikel 8.97 e.v. van het Besluit kwaliteit
leefomgeving (hierna: Bkl) en – in verband met het overgangsrecht – ook artikel 10a.12 van
het Bkl.
Artikel II van het wijzigingsbesluit
Het eerste lid voorziet erin dat de in dit besluit opgenomen technische wijzigingen eerst van
toepassing zijn op de dag dat de Ow in werking treedt.
Het tweede lid wijkt hiervan af voor artikel I, onderdeel V (artikel 23). Voor artikel 23 geldt
immers dat er na inwerkingtreding van de Ow geen grondslag meer is om deze vast te
stellen.
Het gewijzigde artikel 23 treedt in werking op de dag voor de datum van inwerkingtreding
van de Ow in werking treedt. Dan vormt de gewijzigde artikel 23 een onderdeel van het
tijdelijke omgevingsplan op grond van artikel 4.6 van de Invoeringswet Omgevingswet.

