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Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wÜzigen
Waar gaat het om?
- Neem bü twijfel over het soort monument contacl op met uw gemeente.
Om welk soorl R¡jksbeschermd monument gaal het?
- Bii een (gebouwd) monument kunt u naasl gebouwen ook denken aan standbeelden of monumenlale hekken.
Bij een aangelegd monumenl kunt u denken aan monumenlale tu¡nen en parken, d¡jken of boerenerven.
Als het gaat om een Rijksbeschermd archeologisch monument hebt u geen omgev¡ngsvergunning nodig. U moet wel op basis
van de Monumentenwel 1988 een monumentenvergunning aanvragen bij de gemeenle. Neem conlacl op met de gemeente
voor meer informatie over de monumentenvergunning.
Om welk soorl provinciaal beschermd monumenl gaat het?

- Bij een (gebouwd) monument kunt u naasl gebouwen ook denken aan standbeelden of monumentale hekken.
B¡j aangelegd monument kunt u denken aan monumenlale tuinen en parken, düken of boerenerven.
Archeologische monumenten zijn beschermde terreinen die van belang zijn vanwege de archeolog¡sche resten die in de bodem
zitten. Het kan b¡jvoorbeeld gaan om een terrein mel grafheuvels, scheepswrakken of nederzettingen u¡t de prehislorie tot aan
recentere tijden.

Om welk soort gemeenlelijk beschermd monument gaat het?
Btj een (gebouwd) monument kunt u naast gebouwen ook denken aan standbeelden of monumentale hekken.
Bij aangelegd monument kunl u denken aan monumentale tuinen en parken, dijken of boerenerven.
Archeologische monumenten zijn beschermde lerreinen die van belang zijn vanwege de archeologische resten die in de bodem
zitten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een terrein met grafheuvels, scheepswrakken of nedeÍzettingen u¡t de prehistorie tot aan
recentere t¡jden.

-

Wat ¡s het monumentnummer?
- Als u dit niet weel, kunt u dit opvragen bij de gemeente.
Wat is de naam van het beschermde monumenl?
- Als uw monumenl geen naam heeft, hoeft u deze vraag niet te beanlwoorden.
Waarom wilt u gaan slopen?

- Denk hier bijvoorbeeld aan verbouwen, het vergroten van de luin of ¡nstorlingsgevaar.
Wat is de sloopmethode?
- Omschrijf hoe er wordt gesloopl.
B¡jvoorbeeld: handmatig slopen zonder eleKrische apparaten; handmatig slopen met elektrische apparaten (zoals een
pneumat¡sche voorhamer); slopen met behulp van groot mater¡eel (zoals een bulldozer of sloopkogel), of een combinatie
hiervan.
Geef b¡j omvangrijke sloopwerkzaamheden ook aan of met een stuþ en stempelplan wordt gewerkt en of er beschermende
maãtregelen worden gelroffen voor naastgelegen panden.

Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?
- Geef hierbij per type meteriaal ook de hoeveelheid aan.
De afkomende malerialen kunnen van monumenlale waarde ziin. Deze moeten dan kunnen worden hergebruikt. Uit het type
materiaal en de hoeveelheden kan vaak worden afgeleid of er sprake is van monumentale waarde en of hergebru¡k een oplie is.
U kunt deze informatie aangeven op de slooptekening of ¡n een apart overzicht.
Wat wordt de toekomstige funclie van hel monument?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld wonen of kantoor.

2

lngreep aån het beschermde monument
Aan welke onderdelen van het beschermde monument gaat u werkzaamheden uilvoeren?
- Denk bij bijzondere onderdelen aan bijvoorbeeld bliksemafleiding, brandtrâppen, reclame en installaties ten behoeve van
onder andere liften en verwarming.
Welke werkzaamheden gaat u aan de daken en golen uilvoeren?

- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dil komt veelal voor bij reslauratie. U vervangt btjvoorbeeld de goten
door nieuwe goten van hetzelfde maleriaal, dezelfde vorm en dezelfde afmetingen.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afuijK van het oude
onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld de zinken goten door plast¡c (PVC) goten.
Onderhoud met wjziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoorl, kleur, vormgeving, detaillering
of prof¡lering van een onderdeel van het monument w¡jz¡gt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal. Ontbrekende dakpannen vervangl u bijvoorbeeld door dakpannen in een afwijkende kleur.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheel over vergunningpl¡chtíge âc1iv¡teiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De factsheet is te downloaden van dewebsile van de niksdiensl (http://www.cultureelerfgoed.nl). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeenle.
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Welke werkzaamheden gaat u aan de kozijnen, ramen en deuren u¡tvoeren?

- Met Vervanging conform bestaand worden herlelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarb¡j de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door idenlieke onderdelen. Dit korrf veelal voor bij restauratie. U vervangt bijvoorbeeld de rotte
houlen kozijnen door nieuwe houten kozijnen mel dezelfde verschijningsvorm.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dal aftttilkt van hel oude
onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld de houten kozijnen door kunststof kozijnen.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerlcaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperKe
schaal. U verft de kozijnen bijvoorbeeld in een andere kleur.
Voor meer voorbeelden verwijzen ì¡/ij u naar de fadsheet over vergunningplichtige activ¡teiten van de Rijksd¡enst voor het
Cultureel Erlgoed. De factsheet is te downloaden van dewebsile van de niksdiensl (htîo://www.cultureelerfgoed.nlL Neem bij
twijfel of voor meer informatie contac{ op mel uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan de gevel(s) uitvoeren?

- Met Vervanging conform belaand worden herlelwerþaamheden van enige omvang bedoeld, waarb¡j de aan le pakken
onderdelen worden vervangen door idenlieke onderdelen. Dit kornt veelal voor bij restaurat¡e. U kunt hierbi¡ bijvoorbeeld denken
aan volledige vernieuwing van het voegwerk met dezelfde voeg.
Een Verandering treedt bijvoorbeeld op als de gevel op een andere manier wordt gevoegd dan nu het geval is.
Onderhoud met wüz¡ging betekent dat door deze onderhoudswerþaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of proflering van een onderdeel van hel monument w¡jz¡gt. Het gaât om technisch noodzakeli¡ke werkzaamheden op beperkte
schaal. U herlelt bijvoorbeeld plaalselijk het voegwerk met een afw¡.lkende soort voeg.
Voor meer voorbeelden verw¡jzen wij u naar de faclsheet over vergunningpl¡chtige activiteiten van de RÜksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De facisheet ¡s te download en van de websile van de niksdiengr (http:/Árwwcultureeleigoed.nlL Neem bij
tw¡jfel of voor meer informdie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u ean het casco en de construciie u¡lvoeren?
- Mêl Vervanging conform bestaand worden herlelwerþeemheden van en¡ge omvang bedoeld, waarbil de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie. U vervengt bijvoorbeeld de rotte
houten bâlken door nieuwe houten balken.
Met Verandering wordl bedoeld dat het een te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel det añ^,¡jkl van het oude
onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld de rotte houten balken door slalen bâlken.
Onderhoud mel wijziging betekent dat door deze onderhoudswerþaamheden de materiaalsoorl, kleur, vormgeving, detaillering
of prof¡lering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het geat om technisch noodzakeli¡ke werkzaamheden op beperKe
schaal.

Voor meer voorbeelden verwüzen wij u naar de faclsheet over vergunn¡ngplichtige acliviteilen van de RÜksdienst voor het
Cultureel Elgoed. De faclsheet is te downloaden van dewehsilevan de niks'diensl (htlo://wwut cultureeleigoed.nl). Neem
tw¡jfel of voor meer informalie conlact op met uw gemeente.
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Welke werkzaamheden gaat u aan het binnenwerk / interieurs uitvoeren?
- Met Vervanging conform belaand worden herstelwerkzaemheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden veryangen door ident¡eke onderdelen. Dit koml veelal voor bù reslaurat¡e. U vervangt biivoorbeeld een
versleten historische sleektrap door een nieuwe steektrap. Of u vervangt een versleten h¡storische wandbekled¡ng door een
nagemaaKe wandbekled¡ng.
Met Verander¡ng wordt bedoeld dal het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat añ^,Ükl van het
oude onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld een historische steektrap door een wenteltrap of een historisch stucplafond door een
modern plafond.
Onderhoud met u/ijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoorl, kleu¡ vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van hel monument van monumentale waa¡de wijz¡gt. Hel gaat om technisch noodzakel¡jke
werkzaamheden op beperKe schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige acliviteiten van de RÜksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De faclsheet is te downloaden van de website van de riiksdienst lhtfp;/¡lvww.culfu¡eelerfooed.nl). Neem bij
tw¡jfel of voor meer informatie conlact op met uw gemeenle.

Welke acliviteit(en) gaat u aan het buitenwerk (bouwwerken) uitvoeren?

- Met buitenwerk (bouwwerken) worden onder andere hekken, bestrat¡ng, stoepen, trappen en keldertoegangen bedoeld.
Met Vervanging conform beslaand worden herstelwerþaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. D¡t komt veelal voor bij restaural¡e.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordl vervangen door een onderdeel dat añl¡jkl van het oude
onderdeel.
Onderhoud met w¡jziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoorl, kleu¡ vormgeving, detaillering
of prot¡ler¡ng van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werþaamheden op beperKe
schaal.
Voor meer voorbeelden veMijzen wü u naar de faclsheet over vergunningplichtige activiteilen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de riiksdienst ll,tÍp./lvwtt culÍuleererfgoednn. Neem bij
lwijfel of voor meer informatie contac{ op met uw gemeente.
Welke werþaamhedên gaal u aan hel orgel uilvoeren?
- Met Vervanging conform besteand worden herslelwerkzeamheden ven enige omvâng bedoeld, waarbij de aan le pakken
ondeidelen worden vervangen door ident¡eke onderdelen. D¡t kornt veelel voor bij reslaural¡e.
Mel Verandering wordt bedoeld dat het ean te pakken onderdeel wordl vervengen door een onderdeel dat añ¡v¡jkt van he't oude
onderdeel,

Onderhoud mel w¡jziging betekent dat door deze onderhoudswerþaemheden de meteriaalsoort, kleu¡ vormgeving, detaillering
of prof¡lering van een onderdeel van het monument wijzigt. He{ gaât om techn¡sch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.

Voor meer voorbeelden veruijzen wij u near de faclsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het

CultureelErfgoed.Defac1sheetistedownloadenVande.Neembij

twijfel of voor meer informatie contac,t op met uw gemeente.
Aen welke biizondere onderdelen (algemeen) gaat u werkzaâmheden uilvoeren?
- Met bi¡zondere inslallaties worden bijvoorbeeld saniteir, leidingen, lifl-, vemarmings-, en klokkeninstallaties bedoeld.
Welke werkzaamheden geet u aan de bliksemafleiding uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbi.i de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit kornt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dal alinijkt van hel oude
onderdeel.

Onderhoud met w|zig¡ng betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monumenl wijz¡git. Het gaat om technisch noodzakelÜke werkzaamheden op beperkte
schaal.

Voor meer voorbeelden verv/¡jzen wij u naar de faclsheet over vergunningplichtige acliviteiten van de Rijksdienl voor het
Cultureel Erfgoed. De fac{sheet is te downloaden van dewebsile van de niksdiensl (htto:/ttvww.cultureeleigoed.nll. Neem bü
tw¡jfel of voor meer informal¡e contact op met uw gemeente.

Datum:

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Steenbergen

Pagina 2 van 3

Welke werkzaamheden gaat u aan de brandtrappen uilvoeren?

- Met Vervanging conform beslaand worden herlelwerkzaamheden van en¡ge omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door idenlieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt veryangen door een onderdeel dat afüijkl van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijzig¡ng betekent dat door deze onderhoudswerlcaamheden de materiaalsoorl, kleu¡ vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijz¡gt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wü u naar de factsheet over vergunningplichtige acliviteilen van de R¡jksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De factsheet ís te downloaden van dewebsilevan de rü\<sdiensl (http:l/www.cultureeleigoed.nlL Neem b¡j
twüfel of voor meer informatie conlacl op met uw gemeente.
Welke urerkzaamheden gaat u aan reclâme en bebording uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herlelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dil konÉ veelal voor b¡j restaurat¡e.
Met Veranderìng wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat alirijkt van het oude
onderdeel.

Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerleaamheden de materiaalsoort, kleu¡ vormgeving, delaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaal om techn¡sch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden vefwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichlige activ¡teiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De faclsheel is le downloaden van dewebsile van de niksdiensl (http:/tfuwut.cultureebrtooednll. Neem b¡j
twijfel of voor meer informat¡e contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u ean bijzondere inslallalies u¡lvoeren?

- Met Vervanging conform bestaand worden herlelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbii de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit kornt veelal voor bij restauratie.
Mel Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat añrvijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met w¡jzig¡ng betekenl dat door deze onderhoudswerleaamheden de materieelsoort, kleu¡ vormgeving, deta¡llering
of proflering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om lechnisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden veM¡jzen wij u naar de faclsheel over vergunn¡ngplichtige acliviteiten van de R¡jksdiensl voor het

cultureelErfgoed.Defac1sheet¡sledownloadenvande'Neembij

lwijfel of voor meer informalie contaci op met uw gemeentê.
Welke werkzaamheden gaat u aan molens, gemalen en sluizen u¡tvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herlelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbü de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dil kornt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het een te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat añ/vüh van het oude
onderdeel.

Onderhoud met wüziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoorl, kleur, vormgev¡ng, deta¡llering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigû. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden ven¡/iizen wij u naar de factsheet over vergunn¡ngplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor hel

cultureelErfgoed.Defac{sheetistedownloadenVande.Neembij

twijfel of voor meer informalie contact op met uw gemeenle.
Welke werkzaamheden gaat u aan tuinen of parken u¡lvoeren?

- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbü de aan le pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit kornl veelal voor bij restaurat¡e. U vervangt bijvoorbeeld de oude
eiken van een historische eikenlaan door nieuwe eiken.
Met Verandering wordt bedoeld dat hel aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afi¡/ükt van het
oude onderdeel. U vervangt bi¡voorbeeld een historische kastanjelaan door een beukenlaan of u veranderl een formeel Frans
aangelegd park in een Engels landschapspark.
Onderhoud met wüziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de tuin- of parkaanleg w¡jzigt. Het gaat om
noodzakel¡jke werkzaamheden op beperkte schaal. Hierbij kunt u denken aan het inboeten van beplanting mel een andere
beplantingsoort of -cultivar (variêteit). U kunt ook denken aan onderhoud vgn paden met een afwijkend type verharding.
Neem bii twijfel of voor meer informatie over vergunningplichtige aclivite¡ten contact op mel uw gemeente.
Welke werkzeamheden gaat u uitvoeren die het archeologisch monumeñt kunnen versloren?
- Geef hier kort de hoofdwerkzaâmheden aen. U kunt dit uitgebreid toelichlen in de biilage Omschrijving van de acliviteit

Welke andere n¡et eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren?

- Gebruik deze opt¡e alleen voor werleaamheden die niet onder de eerder genoemde werþaamheden vallen. U kunl deze
optie gebru¡ken voor b¡jvoorbeeld werkzaamheden aan grenspalen, standbeelden, boerenerven, fabrieksterreinen en voor het
verplaatsen van een monument. ln de bijlage kunt u spec¡ficeren welke werkzeamheden u gaat uitvoeren.
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Formulierversie

2014.01

Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTVV)?
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Datum:

Aanvraagnummer:
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Biilage anders Monumcnt ondelhouden, restaurerçn, wranderen of slopen

Aanvraagnummer:.
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Formulierversie

2014.01

Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Alleen te beanlwoorden
als de bijlagen nog niet

compleet zijn
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet

Ja

$ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende br¡lagen dien ik niet in

compleet z¡jn

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijK dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

x JaNee
n

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

ñJ"
ll Nee

Geeft u toeslemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

llll

ff

Ja
Nee

(

ff ierU¡ verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen

indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum:

Aanvraagnummer:
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Terugoûren van de aanw¡ag
U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het stellen van
vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Emailadres:
Website:
Contactpersoon:

Datum:

Aanvraagnummer:

Gemeente Steenbergen
Buiten de Veste

1

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

0167-543428
0167-543499
info@gemeente-steenbergen.nl

wwwgemeente-steenbergen.nl
B. van Strien
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