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Aanwijzing gemeentelijk en Rijksmonument. 

 

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen op grond waarvan status van een gemeentelijk of 

Rijksmonument wordt bepaald. 

De regelgeving omtrent de aanwijzing van een monument ligt vast in de Monumenten verordening 

2010 van de gemeente Enschede. De Monumentenverordening maakt deel uit van de gemeentewet 

en de Monumentenwet. De “Monumentenverordening Enschede 2010” is vastgesteld in de 

openbare raadsvergadering van 20 september 2010. 

De kern van de aanwijzing voor een Rijks of gemeentelijk monument is vastgelegd in artikel 3 van de 

Monumentenverordening namelijk: 

1.Burgemeester en Wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een 

onroerend monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.  

2. Voordat Burgemeester en Wethouders over de aanwijzing een besluit nemen, vraagt zij advies aan 

de geïntegreerde welstand-monumentencommissie. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit 

advies achterwege blijven, mits de motivering hiervoor aan de geïntegreerde welstand-

monumentencommissie kenbaar gemaakt wordt.  

3. Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de aanwijzing van een onroerend 

monument als beschermd gemeentelijk monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt 

verricht.  

4. Voordat Burgemeester en Wethouders een kerkelijk monument aanwijzen, voert zij overleg met 

de eigenaar, om te voorkomen dat het belijden van de godsdienst of de levensovertuiging in het 

geding komt.  

5. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de 

Monumentenwet 1988.  

6. Bij de beoordeling van de monumentwaardigheid wordt het algemeen belang, zoals gedefinieerd 

in artikel 1, lid a, getoetst aan de hand van selectiecriteria die door Burgemeester en Wethouders 

vastgesteld worden. Op een monument dienen één of meer van deze waarden van toepassing te zijn. 

Zoals gezegd kan de status van een Rijks of gemeentelijk monument worden toegekend onder 

andere op basis van selectiecriteria beschermde gemeentelijke monumenten.  
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De belangrijkste criteria zijn; 

1. Architectuurhistorische waarden  

2. Cultuurhistorische waarden  

3. Stedenbouwkundige waarden  

4. Overige waarden 

Nadat een onroerend goed is aangewezen als gemeentelijk monument al het worden opgenomen in 

de monumentenlijst van de gemeente Enschede. B&W zijn bevoegd om de status van gemeentelijk 

monument in te trekken als niet wordt voldaan aan goed beheer volgens de Monumentenwet. Vanaf 

het moment dat de status van gemeentelijk monument is toegekend heeft het monument een 

beschermde status. Er zijn dan tevens verbodsbepalingen van toepassing inzake onderhoud en 

renovatie van het betreffende pand.  

Voor de aanvraag van de monumentstatus dient een uitvoerig dossier van het betreffende pand te 

worden opgesteld. Het bevoegd gezag zal vervolgens een adviesaanvraag indienen bij de 

gemeentelijke welstand/monumentencommissie. 

Zowel voor de status van Rijksmonument en de beschermde gemeentelijke stads en dorpsgezichten 

zijn soortgelijke procedures van toepassing.  

Opsporingsbevoegdheid gemeente Enschede.  

De opsporing van de in artikel 26 van de monumentenverordening strafbaar gestelde feiten is, naast 

de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen 

aan hen die door het bevoegd gezag met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, 

ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld. 

 

Voor informatie over aanvragen van de Rijks of gemeentelijke status van onroerend goed kunt u 

contact opnemen met het Monumentenloket van de gemeente Enschede. 

Het Monumentenloket wordt bemand door: 

 Mw. Hesselink-Wevers (Anja) tel. 06-51743291 

 Dhr. A. Haer (Bert) tel. 06-10666087 

 Het monumentenloket is dagelijks te bereiken via bovenstaande telefoonnummers of via het 

algemene telefoonnummer 14053. 

Het e-mailadres is monumentenloket@enschede.nl 

 

Bronnen: -Gemeente Enschede Monumentenloket. 

  -Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. 
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