A. ALGEMENE TOELICHTING
De huidige wijziging van de Erfgoedverordening houdt verband met de inwerkingtreding van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te noemen: Wabo), de Invoeringswet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna te noemen: Invoeringswet Wabo), het Besluit omgevingsrecht (hierna te noemen:
Bor) en de Regeling omgevingsrecht (hierna te noemen: Mor).
Specifiek in het kader van de deregulering is getracht om de bestaande monumentenvergunning te
vereenvoudigen door de mogelijkheid op te nemen dat Burgemeester en wethouders nadere regels kan
stellen (uitvoeringsrichtlijnen) waarmee de vergunningplicht (deels) komt te vervallen. Dit is een analoge
toepassing van wat op rijksniveau het Algemeen Positief Advies (APA) wordt genoemd: bepaalde
(eenvoudige en vastomlijnde) wijzigingen aan een monument mogen op grond hiervan vrijwel altijd
worden uitgevoerd zonder een instandhoudingbepaling te overtreden. De vergunningplicht voor andere,
complexe wijzigingen wordt gehandhaafd.
De instandhoudingbepaling met betrekking tot archeologische terreinen vloeit voort uit de Wet op de
archeologische monumentenzorg (tot stand gekomen op grond het Verdrag van Valletta (Malta)) en komt
neer op het feit dat gemeenten hun bestemmingsplannen moeten actualiseren met een archeologische
paragraaf, zodat voldoende rekening kan worden gehouden (wat betreft de bescherming) met
archeologische (verwachtings)waarden en het behoud daarvan. Omdat de actualiteit van
bestemmingsplannen ‘an sich’ al voor problemen kan zorgen, is het opnemen van een archeologische
paragraaf voor veel gemeenten ook niet eenvoudig of snel te realiseren. De verordening voorziet daarom
in een overgangssituatie door Burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven nadere regels te
stellen voor verstorende activiteiten in een archeologisch monument of verwachtingsgebied. Deze nadere
regels kunnen dezelfde regels zijn die gaan gelden indien een aanlegvergunning zou worden
aangevraagd op grond van een aangepast bestemmingsplan, waarin wel een archeologisch paragraaf is
opgenomen (Malta-proof), dan wel een bouw- of sloopvergunning op grond van de Woningwet.
Voor het overige is bij het opstellen van deze verordening rekening gehouden met de 'Aanwijzingen voor
de decentrale regelgeving'. Ook zijn de bepalingen van de Monumentenwet 1988 en de daarin gekozen
systematiek als uitgangspunt genomen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De Wabo regelt de omgevingsvergunning die in de plaats komt van een reeks vergunningen,
ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project. De meest bekende daarvan
zijn:
de bouwvergunning;
de aanlegvergunning;
de sloopvergunning;
de monumentenvergunning;
de milieuvergunning;
de kapvergunning.
De Wabo beoogt tegemoet te komen aan het belang van een snelle dienstverlening. Het bevorderen van
de tijdige besluitvorming vormt hiervan een onderdeel.
Eén aanvraag; één bevoegd gezag; één loket
De centrale gedachte bij de ontwikkeling van de Wabo is de “één loket gedachte”. Dit houdt in dat de
aanvrager vanaf een nader te bepalen moment in 2010 één omgevingsvergunning hoeft aan te vragen
voor zijn project. De aanvrager geeft aan op welke activiteiten (bouw, aanleg, sloop enz.) zijn aanvraag
betrekking heeft. Voor de erfgoedverordening betekent dit dat bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor
het bouwen en de omgevingsvergunning voor monumenten in één verzoek worden aangevraagd.
De omgevingsvergunning wordt vervolgens door één bevoegd gezag beoordeeld en doorloopt één
procedure. De beslissing op de aanvraag kent ook één procedure van rechtsbescherming.

Bevoegd gezag

-1000024

Het bevoegd gezag is in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente waar het project in hoofdzaak zal worden verricht. Het bevoegd gezag is integraal
verantwoordelijk voor het te nemen besluit en is tevens belast met de bestuursrechtelijke handhaving.
In het Bor worden een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. Een minister dan wel het
college van gedeputeerde staten wordt in deze gevallen als het bevoegde gezag aangewezen. Deze
gevallen zijn aangewezen in artikel 3.3 van de Wabo. Gedeputeerde staten van de provincie is bevoegd
gezag indien het gaat om de meer complexere categorieën inrichtingen. Deze zijn specifiek in bijlage I
van het Bor omschreven.
Toestemmingsstelsels
Er bestaan verschillende methoden om de toestemmingstelsels (=vergunning en ontheffing) te
integreren in de omgevingsvergunning. De toestemmingstelsels die altijd zien op plaatsgebonden
activiteiten zijn volledig in de Wabo geïntegreerd; de bestaande toestemmingstelsels in de betreffende
wetten of verordeningen vervallen. Het gaat om een procedurele integratie van de verschillende
toestemmingstelsels. De inhoudelijke beoordeling vindt gecoördineerd plaats. Dit betekent dat de
verschillende toetsingskaders niet zijn geïntegreerd. Het toetsingskader van de Wabo bestaat derhalve
uit een optelling van de afzonderlijke toetsingskaders. Deze verschillende toetsingskaders wegen allen
even zwaar.
De procedure
In de Wabo is onderscheid gemaakt tussen de reguliere voorbereidingsprocedure en de uitgebreide
voorbereidingsprocedure. Slechts op een enkel punt is voor deze beide procedures afgeweken van de
reguliere- en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van de Awb.
Wanneer voor een project meerdere toestemmingen uit de Wabo nodig zijn wordt door de aanvrager één
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvrager kan er echter ook voor kiezen zijn
project op te delen in deelprojecten en voor elk van die deelprojecten een afzonderlijke
omgevingsvergunning aan te vragen. Het moet gaan om een onderdeel van het project dat fysiek te
scheiden is van de andere onderdelen van het totale project. Ook wel de zogenaamde “onlosmakelijke
verbondenheid”. Het criterium van de onlosmakelijkheid is neergelegd in artikel 2.7 Wabo. Van
onlosmakelijke samenhang is sprake als de activiteiten zien op dezelfde handeling. Het gaat dan om een
activiteit die tegelijkertijd ook aangemerkt moet worden als een andere activiteit als omschreven in de
artikelen 2.1 en 2.2. van de Wabo. Deze activiteiten overlappen elkaar en zijn niet te scheiden. Zij vormen
een en dezelfde handeling die binnen twee of meer activiteitenomschrijvingen vallen. Vanwege de
overlap in de activiteitenomschrijvingen is het in deze gevallen niet mogelijk om de handeling op te
knippen in deelvergunningen.
Een omgevingsvergunning voor een deelproject geeft de bevoegdheid het deelproject ook daadwerkelijk
al uit te voeren. Hieraan bestaat bijvoorbeeld behoefte bij een project waarbij voor de nieuwbouw van
woningen grond bouwrijp gemaakt moet worden en/of enkele oude opstallen gesloopt moeten worden
wat door verschillende partijen wordt uitgevoerd. De omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken en/of
het slopen van opstallen kan aangevraagd worden en de werkzaamheden kunnen na het verlenen van dit
gedeelte van de omgevingsvergunning ook starten. Vervolgens kan een omgevingsvergunning voor de
bouw van de woningen worden aangevraagd. Het gaat om verschillende besluiten waartegen een
afzonderlijke rechtsbeschermingsprocedure open staat.
Daarnaast heeft de aanvrager de mogelijkheid om een gefaseerde omgevingsbeschikking aan te vragen.
Hij bepaalt zelf welke activiteit wordt gefaseerd. De beoordeling in de eerste fase is erop gericht te
onderzoeken of één van de door de aanvrager voorgenomen activiteiten, bijvoorbeeld het oprichten en
inwerking hebben van een inrichting, kan worden verricht en dus een gerede kans heeft om een
omgevingsvergunning te krijgen. Het betreft een volledige toetsing. Tenuitvoerlegging van een
omgevingsvergunning is pas mogelijk nadat ook een omgevingsbeschikking tweede fase is verleend en
een volledige vergunning is verkregen. De tweede fase omgevingsbeschikking bevat de noodzakelijke
toestemmingen die niet in een eerste fase zijn vergund. Door aanvraag van een omgevingsbeschikking
eerste fase kan een financieel risico voor de aanvrager worden beperkt. Hij hoeft in dit geval nog niet aan
alle indieningsvereisten te voldoen. Het rechtsgevolg van een eerste fase-beschikking is dat bij de
beoordeling van de gedetailleerde aanvraag voor de overige activiteiten (de tweede fase-aanvraag) niet
meer getoetst wordt aan de criteria van de eerste fase. De eerste fase-beschikking kan door het bevoegd
gezag worden ingetrokken, indien niet binnen twee jaar nadat deze beschikking is genomen een
aanvraag voor een tweede fase-beschikking is ingediend. Beide beschikkingen treden tezamen in
werking. Tegen beide beschikkingen staat rechtsbescherming op grond van de Awb open.
Informatie over de omgevingsvergunning
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Er is een kennisplein omgevingsvergunning: http://omgevingsvergunning.vrom.nl. hierop vindt u tal van
brochures over de omgevingsvergunning. Als u nog geen beeld hebt van wat er allemaal verandert,
geven wij u in overweging de volgende informatie te lezen:
Infoblad De omgevingsvergunning (september 2008);
Handreiking Afstemming omgevingsvergunning: -afstemmen op; afstemmen met – (augustus
2008; een online product).
De Wabo en de Erfgoedverordening
De monumentenvergunning uit de model-erfgoedverordening integreert volledig in de
omgevingsvergunning, omdat het om plaatsgebonden activiteiten gaat. Daarom is in artikel 2.2 van de
Wabo bepaald dat het verboden is zonder een omgevingsvergunning een krachtens een verordening
aangewezen monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te
herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waarop het wordt ontsierd of in gevaar wordt
gebracht. Een extra overweging voor het volledig integreren van de monumentenvergunning in de
omgevingsvergunning is dat de verlening van de monumentenvergunning in de praktijk vaak samenliep
met de verlening van de bouwvergunning of de aanlegvergunning. Er is voor gekozen om de
instandhoudingsvergunning van archeologische terreinen op grond van artikel 2.2, tweede lid, Wabo aan
te haken bij de omgevingsvergunning (facultatieve integratie). Zolang gemeentelijke
bestemmingsplannen nog niet ‘Malta-proof’ zijn, kan op deze wijze in de omgevingsvergunning
bescherming aan archeologische waarden in de bodem worden geboden bij de realisatie van een fysiek
project.
De erfgoedverordening bevat de mogelijkheid om nadere regels te stellen. De Wabo ziet op
vergunningen en ontheffingen en niet op nadere regels. Het college blijft hiervoor het bevoegd gezag.
Het inhoudelijke toetsingskader van de omgevingsvergunning inzake de gemeentelijke monumenten is in
de verordening bepaald.
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