
Onderwerp: RE: Concept-Erfgoedverordening Zeist 2021 
 
Beste Ernest, dank voor je vragen in beide mails. Hieronder in groen de antwoorden op je 
vragen en links naar de gevraagde documenten. 
 
Vraag 1: Artikel 8 bekendmakingen: alleen aan de zakelijk gerechtigden. Maar 
verenigingsleven, burgers en ook bijvoorbeeld huurders worden zo niet geïnformeerd. Is het 
niet verstandig besluiten over aanwijzing algemeen bekend te maken? Ook de toelichting 
besteedt hieraan geen aandacht. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het algemeen belang 
van de monumentenaanwijzing en ook de participatiegedachte in de Omgevingswet. iets te 
beleidsarm wat mij betreft. 
De aanwijzing is een collegebesluit en wordt dus via de openbare besluitenlijst gepubliceerd. 
 
Vraag 2: Ik zie dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de registratie. Anders is een 
monument niet beschermd. 
Volgens artikel 10 kunnen BenW ambtshalve wijzigingen aanbrengen in het register. Dit 
zonder de procedure van hoofdstuk 2 (advies commissie). Omdat onduidelijk is hoe 
omvangrijk ambtshalve wijzigingen kunnen zijn en wat dit überhaupt zijn, wordt nergens 
toegelicht) vind ik hierop ook hoofdstuk 2 van toepassing moet zijn. 
De ambtshalve aanpassingen gaan enerzijds om bv. adreswijzigingen, gewijzigde kadastrale 
aanduiding en het corrigeren van kennelijke fouten in de beschrijving en anderzijds om 
eventuele wijzigingen die voortvloeien uit vergunde omgevingsvergunningen en waar dus al 
advies van de CRK op ontvangen is. 
 
Vraag 3: Moet het register er niet zijn vóórdat de verordening van kracht wordt - alhoewel het 
overgangsrecht daarover genuanceerd is? Ik kan het register nog niet op de gemeentelijke 
website vinden. Hoe staat het ermee? 
Er is al sinds 1987 een gemeentelijke monumentenlijst (destijds tegelijk vastgesteld met de 
eerste Monumentenverordening). De huidige lijst van gemeentelijke monumenten en de lijst 
van gemeentelijke monumentale structuren zijn te vinden op de gemeentelijke website 
(https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/monument-
verbouwen). 
De vindbaarheid/plaats van de lijsten op de site verdient m.i. inderdaad aandacht. 
 
Vraag 4: Graag wil ik ook inzage in het (concept-)register. Ik heb een paar keer gemerkt dat 
gemeentelijke instructie en beleidskaarten afweken van de oorspronkelijke aanwijzing als 
monument, met name bij terreinen. Vandaar mijn vraag. 
Zie link bij vorige vraag. De huidige monumentenlijst is geen conceptlijst. Mocht je 
afwijkingen constateren, laat het dan vooral weten. 
 
Vraag 5: [W]aar [is] het monumentenbeleid [...] vastgelegd? Als partner van de beleidsarme 
verordening. 
Het erfgoedbeleid is te vinden in het Ambitiedocument Cultureel Erfgoed dat in 2019 door het 
college is vastgesteld; het is te vinden op http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=2044. 
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