
Toelichting Verordening op de erfgoedcommissie 
Midden-Groningen 2018

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet ingegaan. Op diezelfde datum is de Monumentenwet 1988 
vervallen. De Erfgoedwet regelt vooral bescherming van rijksmonumenten, archeologie, musea en 
collecties. De besluitvorming over erfgoed en monumenten in de fysieke leefomgeving en regels 
omtrent aanstellen van een erfgoed- of monumentencommissie zullen vanuit de Monumentenwet 
worden overgeheveld naar de Omgevingswet.  Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
is uitgesteld tot 1 januari 2019 geldt tot die tijd het overgangsrecht uit de Erfgoedwet, de 
betreffende artikelen uit de Monumentenwet blijven onverkort van toepassing.

In de Monumentenwet 1988 is in artikel 15 aangegeven dat de gemeenteraad een verordening 
vaststelt waarin ten minste de inschakeling van een commissie op het gebied van 
monumentenzorg wordt geregeld.  Van de commissie maken geen deel uit leden van burgemeester 
en wethouders van de desbetreffende gemeente. Binnen de commissie zijn enkele leden deskundig 
op het gebied van de monumentenzorg

Sinds de komst van de Wet dualisering in 2002 kan elk bevoegd orgaan in de gemeente (raad, 
college en burgemeester) zelf zijn commissies instellen. De monumentencommissie is een 
commissie die adviseert aan het college. Het is dan ook het college die deze commissie instelt op 
grond van artikel 84 Gemeentewet. 

In een dualistisch stelsel is het normaal niet mogelijk dat de raad in haar verordening bepaalt dat 
er een commissie is ingesteld, welke adviseert aan het college. Het is immers aan het college om 
te bepalen of zij een adviescommissie willen.

Deze redenering gaat niet op voor wat betreft de erfgoedcommissie. In de verordening op de 
erfgoedcommissie  wordt door de raad bepaald dat er een erfgoedcommissie is die advies 
uitbrengt aan het college. Dit vloeit voort uit artikel 15 Monumentenwet 1988. De wetgever geeft 
aan het college in dit geval geen keuzevrijheid. Door het ontbreken van deze keuzevrijheid is er 

geen strijdigheid met het duale uitgangspunt.


