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Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van aftikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 638) van €6n of meer objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in het verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het object is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanden.
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan aile bij het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) ziin vanaf
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenvret 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat orer in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
anlkel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanw4znn als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist,
Een besluit tot afwijzen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 5 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld op het beroep negatief is
beslist.

Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het object is gelegen zuilen u in de
gelegenheid steilen te worden gehoord.
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Bijzondere om$andigheden daargelaten, zal de besiissing op uw verzoek binnen tien maanden
vorgen,

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op & Internet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bii de afdeling voorlichting
(doorkiesnumme r 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
mr. drs. C.HJ. van Leeuwen,
namens oeze,
de Directeur van de Rijksdienst voor de Monument€nzorg,
voor oeze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

fl(-r. M.P. onen)
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Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvanten uw verzoek tot aanwiizing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1983, 633) van 66n of meer objecten met bovenvermelde a&esgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in het verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het object is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokken provincie. De adviestermiin bedraagt ten hoogste vijf
m:randen.
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bij het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) zijn vanaf
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het ob.iect is gelegen. De voorbescherming gaat over in de definitieve
bescherming wann€er het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 of
artikel7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wi1 zeggen wanneer de
beroepstermijn van 5 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot alwizen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld op het beroep negatief is
beslist.

Burgemeester en wethouders van de gemeente vraarin het object is gelegen zullen u in de
gelegenheid stellen te worden gehoord
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Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op uw verzoek binnen tien maanden
vorgen.

"' De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).

' Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnumme r 0306983 456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Vetenschappen,
mr. drs. C.HJ. van Leeuwen,
namens oeze,
de Directeur van de fujksdienst voor de Monumentenzorg,
voor oeze,
het HoofdMonumentenregistratie en Subsidies,
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