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Voorstel:
De Monumentenverordening Dalfsen 2008 vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
Het jaarwerkplan 2008 vermeldt herziening c.q. aanpassing van de Monumentenverordening Dalfsen 2005. 
Aanleiding tot deze herziening c.q. aanpassing is: 

1. de huidige verordening kent geen voorbescherming bij aanwijzing van een nieuw beschermd 
gemeentelijk monument. Daardoor bestaat het gevaar dat een door burgemeester en wethouders 
aangewezen onroerend monument als beschermd gemeentelijk monument in de periode liggend 
tussen de aanwijzing en de inschrijving in het monumentenregister (alsnog) wordt beschadigd, 
vernield, afgebroken, verstoord, verplaatst of gewijzigd. Wordt in deze periode een aanvraag tot 
afbraak of wijziging ingediend, dan bestaan er geen juridische gronden waarop de vergunning kan 
worden geweigerd; 

2. het archeologiebeleid dient geïmplementeerd te worden in de bestemmingsplannen. Ter 
overbrugging van de periode dat tot archeologisch waardevol of tot archeologisch 
onderzoeksgebied aangewezen terreinen nog niet in alle bestemmingsplannen zijn opgenomen, 
dienen hierover (als tussenoplossing) bepalingen te worden opgenomen in de 
monumentenverordening.  

 
Beleidskader en rol gemeente:

1. Panden vanwege hun cultuurhistorische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige waarden, 
gaafheid en zeldzaamheid bescherming te bieden door deze te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst, zodat deze behouden blijven voor de toekomst. 

2. Tot archeologisch waardevol of tot archeologisch onderzoeksgebied aangewezen terreinen 
beschermen door tijdelijke plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
   

 

Alternatieven:
1. Voorbescherming monumenten 

Ter voorkoming van ongewenste situaties voor de door burgemeester en wethouders tot 
beschermd gemeentelijk monument aangewezen objecten in de periode liggend tussen de 
aanwijzing en de inschrijving, is artikel 5 lid 2 aan de Monumentenverordening Dalfsen 2008 
toegevoegd. Door deze bepaling gelden voor de door burgemeester en wethouders tot beschermd 
gemeentelijk monument aangewezen objecten dezelfde bepalingen   

 
2. Archeologie 

 Net als bij de bovengrondse beschermde gemeentelijke monumenten zijn voor archeologie in de 
vast te stellen Monumentenverordening Dalfsen 2008 bepalingen opgenomen over aanwijzing, 
registratie, intrekking e.d..  
De aanwijzing tot archeologisch waardevol of archeologisch onderzoeksgebied (is van tijdelijke 
aard en) vervalt op het moment dat het tot archeologisch gebied aangewezen terrein in het 
bestemmingsplan de bestemming kent van archeologisch waardevol of archeologisch 
onderzoeksgebied. 
 

De vast te stellen Monumentenverordening Dalfsen 2008 treft u als bijlage aan. De wijzigingen en 
aanvullingen ten opzichte van de huidige monumentenverordening hebben wij daarin grijs gearceerd 
weergegeven. 
 
Financieel kader:
Niet van toepassing.
 
Communicatie:
Bekendmaking van de Monumentenverordening Dalfsen 2008 in Kernpunten en in het Gemeenteblad.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


