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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 9 december 2002, nr. 2002-48187,
ter bekendmaking van hun besluit van
26 november 2002, nr. 2002-32919, tot vaststelling van de Beleidsregel plaatsing monumenten
op de provinciale monumentenlijst.

Haarlem, 26 november 2002
Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

P.A.M. van der Velde, griffier.
overwegende, dat het wenselijk is om in beginsel geen
gebouwde monumenten van vóór 1940 meer op de
provinciale monumentenlijst te plaatsen;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 3 van de Provinciale Monumentenverordening 1996;
besluiten:

vast te stellen de navolgende beleidsregel:
Beleidsregel plaatsing monumenten op de provinciale
monumentenlijst
Artikel 1
Een verzoek tot plaatsing van een monument op de
provinciale monumentenlijst wordt afgewezen, tenzij er
sprake is van een archeologisch monument. In dat geval
wordt het verzoek in volle omvang in behandeling
genomen.
Artikel 2
Deze beleidsregel treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij
is geplaatst.
Artikel 3
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel
plaatsing monumenten op de provinciale monumentenlijst.
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Uitgegeven op 23 januari 2003
De Griffier der Staten
van Noord-Holland

Toelichting

Op grond van de Provinciale Monumentenverordening
1996 zijn gedeputeerde staten bevoegd om voor de
provincie Noord-Holland van belang zijnde
monumenten op een provinciale monumentenlijst te
plaatsen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden gedeputeerde staten
verzoeken om monumenten op deze lijst te plaatsen.
Ook burgers, al dan niet verenigd, kunnen zich dus met
dergelijke verzoeken tot gedeputeerde staten wenden.
In de loop van de afgelopen 20 jaar is er, merendeels op
initiatief van de provincie, een lijst van op dit moment
circa 550 objecten en complexen tot stand gekomen.
De beschermde monumenten zijn te verdelen in
afzonderlijke gebouwen, structuren of complexen (bijv.
stads- en dorpsgezichten), archeologische monumenten
en dijken.
Aan de plaatsing van gebouwde monumenten en
monumentale dijken is een proces van inventarisatie en
selectie voorafgegaan. Daardoor kan gesteld worden
dat, voor wat betreft gebouwde monumenten, de lijst
op dit moment een representatieve doorsnee geeft van
het erfgoed dat van belang is voor het begrip van de
regionale geschiedenis van Noord-Holland tot 1940.
Voor wat betreft monumentale dijken, die in clusters op
de monumentenlijst worden geplaatst, zal de lijst in de
nabije toekomst eveneens representatief zijn voor het
relevante erfgoed. Daarom zullen er in beginsel geen
nieuwe monumenten van deze beide categorieën meer
op de lijst worden geplaatst. Het is dan niet zinvol om
verzoeken van burgers in volle omvang te behandelen.
Met de voorbereiding van een beslissing is op dit
moment ongeveer een jaar gemoeid, terwijl de inhoud
daarvan op voorhand vaststaat. Daarmee is noch het
belang van de burger, noch dat van de provinciale
organisatie gediend. Wel zal een beslissing tot afwijzing
van een verzoek tot plaatsing die met toepassing van de
beleidsregel wordt genomen steeds moeten worden
gemotiveerd. En overigens blijft de mogelijkheid tot het
maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen
een afwijzing onaangetast.
Op dit moment zijn er bij gedeputeerde staten geen
verzoeken tot plaatsing van monumenten door belanghebbenden in behandeling.
Een afwijzing met toepassing van de beleidsregel is niet
aan de orde in geval van verzoeken tot plaatsing van
archeologische monumenten. Met betrekking tot het
archeologische erfgoed heeft in Noord-Holland
namelijk nog geen selectie plaatsgevonden. Omdat de
monumentenlijst voor wat betreft deze categorie dus
nog allerminst representatief is zullen verzoeken tot
plaatsing geheel volgens het bepaalde in de
monumentenverordening worden behandeld.
Overigens kan het in een enkel geval wenselijk zijn om,
ter ondersteuning van specifieke structuren, gebieden
en thema's, nog gebouwde objecten aan de lijst toe te
voegen. Om deze reden dient de bevoegdheid van
gedeputeerde staten tot plaatsing van monumenten
gehandhaafd te worden en kan de monumenten-
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verordening dus niet worden gewijzigd.
Voor wat betreft de bescherming van gebouwd erfgoed
uit de periode 1940-1965 – de zgn. wederopbouwperiode – zullen gedeputeerde staten, in afwachting
van de resultaten van een onderzoek van het rijk,
voorlopig geen monumenten op de monumentenlijst
plaatsen. Verzoeken daartoe zullen dus, zolang er ter
zake geen beleid is ontwikkeld, eveneens worden
afgewezen.
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Afdeling: ZWC
Contactpersoon: E. Metselaars (tel. 023-5143451)
Categorie: overige besluiten van algemene strekking

