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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 23 november 2010,
nr. 2010-63946, tot bekendmaking van
de beoordelingscriteria inzake advise
ring omgevingsvergunning monumen
tenverordening Noord-Holland 2010 en
rijksmonumenten buiten de bebouwde
kom.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 3:42 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat zij in
hun vergadering van 23 november 2010, onder
nr. 2010-63946 het volgende besluit hebben
genomen:
Het college van gedeputeerde staten besluit:
1	De beoordelingscriteria inzake advisering
omgevingsvergunning monumentenver
ordening Noord-Holland 2010 en rijksmonu
menten buiten de bebouwde kom vast te
stellen;
2	De onder besluitpunt 1 genoemde beoor
delingscriteria bekend te maken in het
provinciaal blad.
Haarlem, 23 november 2010
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Beoordelingscriteria inzake advisering
omgevingsvergunning monumenten
verordening Noord-Holland 2010 en rijks
monumenten buiten de bebouwde kom
Met de inwerkingtreding van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) op
1 oktober 2010 is het bevoegd gezag voor de ver
gunningverlening voor de provinciale monu
menten overgegaan van de provincie naar de
gemeente.
Op grond van artikel 2:26 lid 3 en 4 van de Wabo
en artikel 6.4 lid 1 onder b en lid 3 van het Besluit
omgevingsrecht (hierna: Bor) hebben gedepu
teerde staten vanaf de inwerkingtreding van de
Wabo een adviserende rol richting gemeenten
inzake de omgevingsvergunning voor wat betreft
de provinciale monumenten en rijksmonumen
ten buiten de bebouwde kom.
Hieronder zijn de inhoudelijke beoordelings
criteria opgenomen die ten grondslag liggen aan
de adviezen van Gedeputeerde Staten aan
gemeenten inzake de vergunningverlening voor
provinciale monumenten en rijksmonumenten
buiten de bebouwde kom, als onderdeel van de
omgevingsvergunning.
1	Behoud gaat voor vernieuwing
• Conform het Charter van Venetië, dient
oorspronkelijk materiaal waar mogelijk
gerespecteerd te worden. In de lijn met
het Charter geniet het op permanente
basis onderhouden van een monument
voorkeur ten opzichte van restauratie en
reparatie.
2	Nieuwe ingrepen dienen zich te voegen naar
het bestaande monument:
• Het bestaande monument – de vorm, de
indeling, de constructie, het materiaal en
de detaillering – is het uitgangspunt bij
het beoordelen van de bouwplannen voor
een monument.
• De toepassingen van materialen en con
structies en de uitwerking in details
zullen beoordeeld worden.
• Bij de beoordeling van de aanvraag wordt
gekeken naar de wijze waarop in het ont
werp rekening wordt gehouden met de
eigen logica van monument. Hierbij dient
gezocht te worden naar de oplossing die
het minst ingrijpt in het ontwerp, de
structuur en de historische
karakteristieken van het bestaande
monument.
3	Nieuwe ingrepen dienen te passen in de
bouwgeschiedenis:
• Bij de beoordeling van de aanvraag wordt
gekeken naar de wijze waarop eventuele
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toevoegingen passen in de bouw
geschiedenis van het monument.
4	Nieuwe ingrepen moeten het monument zo
min mogelijk geweld aandoen. Ieder gebouw
heeft een ‘maximaal adaptatievermogen’: er
is een grens aan wat een gebouw aan wijzi
gingen kan hebben, voordat de essentie ver
loren gaat.
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Reconstructie is niet wenselijk.
• Voor reconstructie geldt: nee, tenzij
instandhouding van het monument
zonder reconstructie bedreigd wordt.

6	Nieuwe ingrepen in dijken die als monument
beschermd zijn en waarvoor een Beeldkwali
teitsplan is opgesteld, dienen zich te voegen
naar hetgeen in het Beeldkwaliteitsplan is
opgenomen.
Uitgegeven op 2 december 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

