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Inleiding
De gemeente Gorinchem staat op het punt om panden en objecten aan te wijzen

als gemeentelijk monument. In deze brochure wordt uitgelegd wat dit betekent, 

wat de procedure is en wat het voor eigenaren betekent. 

Rijksmonument en gemeentelijk monument 
De gemeente Gorinchem heeft veel erfgoed. Zo zijn er ruim 200 panden en

objecten aangewezen als rijksmonument. Een rijksmonument is een gebouw 

of object dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid belangrijk is voor 

Nederland. Rijksmonumenten worden door de minister van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschap (OCW) aangewezen. De Rijksoverheid beschermt deze panden

en objecten. 

Naast rijksmonumenten zijn er ook gebouwen en objecten die voor de 

lokale geschiedenis en cultuur belangrijk zijn. Deze kunnen, op grond van de 

gemeentelijke Erfgoedverordening, aangewezen worden als gemeentelijk 

monument. De gemeente heeft onderzocht welke panden en objecten in

Gorinchem hiervoor in aanmerking komen.



Procedure aanwijzing 
gemeentelijke monumenten

De gemeente Gorinchem wil cultureel erfgoed beschermen, behouden 

en versterken. Een aantal jaar geleden is een inventarisatie gemaakt 

van waardevolle panden en objecten. Deze zijn op een lijst geplaatst. 

Het college en de gemeenteraad willen een groot aantal van deze 

panden en objecten aanwijzen als gemeentelijk monument. Zo kan de 

cultuurhistorische waarden worden beschermd.

Procedure in het kort 

Voordat een pand of object wordt aangewezen als gemeentelijk 

monument wordt een voorgeschreven procedure gevolgd. In 

Gorinchem is dit volgens de Erfgoedverordening gemeente 

Gorinchem 2018. Eerst wordt aan de hand van criteria gekeken

of een pand of object in aanmerking komt voor de status van 

gemeentelijk monument. Hier volgt een beschrijving van

het pand of object uit. Vervolgens start de officiële aanwijzings-

procedure. De eigenaar kan een zienswijze indienen. Dit is een

termijn van zes weken. Na de inspraakperiode worden eventuele

zienswijzen verwerkt en volgt besluitvorming.



Redengevende omschrijving 
Voor elk pand of object wordt een zogenoemde redengevende 

omschrijving gemaakt. Hierin staat wat belangrijk en/of bijzonder 

is aan het pand of object. Deze omschrijving wordt opgesteld door 

een bouwhistoricus en/of erfgoedspecialist. Het is belangrijk dat de 

redengevende omschrijving zo volledig mogelijk is. Daarom kunnen 

tijdens de periode dat zienswijzen naar voren worden gebracht, ook 

onjuistheden in de beschrijving kenbaar worden gemaakt. Eigenaren 

krijgen een brief van de gemeente waarin staat aangegeven binnen

welke periode zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht.

Dit is een termijn van zes weken.

Toetsingscriteria
Elk pand of object is beoordeeld aan de hand

van waarden of toetsingscriteria. Dit zijn:

• cultuurhistorische waarden

• architectuur- en kunsthistorische waarden

• situationele en ensemblewaarden

• gaafheid en herkenbaarheid

• zeldzaamheid



Voorbescherming
De eigenaar ontvangt een brief met het bericht

dat de gemeente van plan is zijn of haar pand

of object aan te wijzen tot gemeentelijk 

monument. Vanaf dan geldt de zogenaamde 

voorbescherming. Dit betekent dat het pand 

of object vanaf dat moment gezien wordt 

alsof het al een gemeentelijk monument is. 

Dit houdt onder andere in dat vanaf dan voor 

elke wijziging een omgevingsvergunning nodig 

is. Deze voorbescherming geldt totdat een 

definitief besluit is genomen of het pand of 

object daadwerkelijk wordt aangewezen als 

gemeentelijk monument.

Besluit
Na de termijn van zienswijzen worden eventuele zienswijzen 

verwerkt en beantwoord. Vervolgens besluit het college 

van burgemeester en wethouders of het pand of object een 

gemeentelijk monument wordt. De eigenaar wordt van dit

besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. 



Gevolgen van
de aanwijzing 
tot gemeentelijk 
monument 

Als een pand of object wordt 

aangewezen als gemeentelijk 

monument krijgt de eigenaar 

hier schriftelijk bericht van. 

Wat betekent het aanwijzen als 

gemeentelijk monument voor 

eigenaren? Dat wordt in dit 

hoofdstuk uitgelegd.



Beschermde status

Als bekend is dat het pand of object een gemeentelijk 

monument wordt, is het gehele pand of object beschermd. Niet 

alleen de voorgevel, maar ook het achterliggende gedeelte met 

alle monumentale onderdelen aan binnen- en buitenkant.

Bij de aanwijzing wordt een beschrijving van het pand of 

object gemaakt. Hierin worden zoveel mogelijk beschermde 

onderdelen beschreven. Maar ook de niet-beschreven 

onderdelen vallen onder de bescherming.

Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen van het pand of 

object niet beschermd zijn. Dit wordt dan uitdrukkelijk in de 

beschrijving vermeld.

Eigendom en waarde
Bent u eigenaar van een pand dat is aangewezen als gemeentelijk

monument? Dan blijft u de eigenaar van het pand of object. 

Ook is een pand of object niet ineens minder waard. Er zijn 

veel factoren van invloed op de waarde van een pand of object. 

Een monumentenstatus lijkt de prijs overigens wel positief te 

beïnvloeden.

Verbouwen en restaureren
Als een pand of object een gemeentelijk

monument wordt, mag er nog best verbouwd of 

veranderd worden. Dit in tegenstelling tot wat 

velen denken. Voor de meeste bouwactiviteiten 

is ook zonder de status van een gemeentelijk 

monument al een vergunning nodig. Bij een 

verbouwing of verandering aan een gemeentelijk 

monument moet wel altijd de historische waarde 

van het pand of object gerespecteerd worden. 

Voor het verbouwen of restaureren van een 

gemeentelijk monument is in sommige gevallen

een omgevingsvergunning nodig. De omgevings-

vergunning is bedoeld om waardevolle elementen 

van een pand of object te behouden. Het is belangrijk

om voorafgaand aan de verbouwing of restauratie 

na te gaan of een omgevingsvergunning nodig is.



Uiteraard wordt de vraag wat wel en niet mag per geval, 

aan de hand van de plannen, beoordeeld. Voordat een 

omgevingsvergunning kan worden verleend, wordt advies gevraagd 

aan de erfgoedcommissie. Omdat deze commissie integraal adviezen 

uitbrengt en vaak bij elkaar komt, wordt geen tijd verloren bij de 

afhandeling van de aanvraag. 

Wilt u als eigenaar verbouwen? Dan kunt u altijd voor de start van de 

werkzaamheden contact opnemen met de gemeente voor overleg.

Onderhoud
De gemeente gaat ervan uit dat de eigenaar van een gemeentelijk

monument zijn bezit goed beheert en dus onderhoudt. Onderhoud 

is periodiek en als er niks aan het monument verandert, hoeft geen 

vergunning te worden aangevraagd. Bijvoorbeeld het regelmatig 

schilderen van kozijnen, ramen en deuren of het gedeeltelijk 

herstellen of vernieuwen van daken, zinken dakgoten of muren. 

Heeft u vragen of twijfelt u of een vergunning nodig is? Dan kunt u 

altijd voor de start van de werkzaamheden contact opnemen met de 

gemeente voor overleg. 



Subsidiemogelijkheden/
stimuleringsvoorzieningen     
Eigenaren van gemeentelijke monumenten

kunnen gebruik maken van zogenoemde 

stimuleringsregelingen. Denk aan gratis advies en 

begeleiding bij bouwactiviteiten en een eenmalig 

gratis abonnement op de Monumentenwacht.

De gemeente Gorinchem heeft nog geen

subsidieregeling voor het in stand houden van 

gemeentelijke monumenten. Maar eventuele

(rijks)regelingen zijn niet uitgesloten.

Monumentenwacht
Bij de Monumentenwacht kunt u een abonnement afsluiten. De

Monumentenwacht controleert dan periodiek het pand en stelt een 

rapport op waarin de onderhoudsgebreken en aanbevelingen voor 

onderhoud staan vermeld.

De Monumentenwacht is een onafhankelijke instantie die zich inzet 

voor cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken. De organisatie helpt 

om zo vroeg mogelijk preventieve maatregelen te nemen om het 

pand in stand te houden. Wordt een pand of object aangewezen 

als gemeentelijk monument? Dan treedt na de bekendmaking de 

definitieve juridische bescherming in werking.



Bezwaar- en beroepsprocedure
Als een eigenaar (of belanghebbende) het niet eens is 

met het besluit van het college, kan binnen zes weken

na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaar-

schrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift kan

mondeling worden toegelicht. Het college van

burgemeester en wethouders verklaart de bezwaren 

vervolgens gegrond of ongegrond. In het laatste geval 

blijft het pand een gemeentelijk monument. Het is dan 

nog mogelijk om een beroepschrift in te dienen bij de 

rechtbank Rotterdam, bij de sector bestuursrecht.



Informatie
Meer informatie over gemeentelijke monumenten

in Gorinchem vindt u op:

www.gorinchem.nl/gemeentelijke-monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? 

Dan kunt u uw vraag mailen naar:

monumenten@gorinchem.nl.



Contactgegevens

Gemeente Gorinchem
Team Stadsontwikkeling

Postbus 108

4200 AC  GORINCHEM

E-mail: monumenten@gorinchem.nl

Telefoon: 140183


