
Na ontvangst van een aanvraag omgevingsvergunning voor een groen of gebouwd rijksmonument 
start de formele procedure, de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). Controleer in het rijksmonumentenregister of het gebouw of de (groene) 
aanleg beschermd is als rijksmonument. De vergunningverlener, case manager of Wabo coördinator 
bewaakt het proces van de vergunningverlening. Betrek de collega erfgoed (indien van toepassing) bij 
de ontvankelijkheid, het adviesverzoek en de weging om te komen tot een (ontwerp)besluit. 

Deze wegwijzer geeft informatie over: 
1.  In welke gevallen is voor een ingreep geen omgevingsvergunning vereist op de 

activiteit rijksmonument?

2. Bij welke ingrepen moet een advies worden gevraagd?
 j Wanneer volgt een uitgebreide procedure? 
 j Wanneer volgt een reguliere procedure?

3. Op welk moment vraag ik een advies? 

4. Wat staat er in een advies?

5. Hoe vraag ik een advies?

6. Welke stukken zijn nodig voor een advies?

7. Is het advies bindend? 

8. Hoe vertaal ik een advies in een (ontwerp)besluit?
 j Wegen van positieve adviezen
 j Wegen van negatieve adviezen
 j Wegen van tegenstrijdige adviezen

9. Hoe informeer ik de RCE over een (ontwerp)besluit?

Bijlage 1: Stroomschema met  adviesmogelijkheden van de RCE 
Bijlage 2: Algemene aanvullende informatie  

Advies RCE na het indienen van een 
aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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1.  In welke gevallen is voor een ingreep geen omgevingsvergunning 
vereist op de activiteit rijksmonument?

Controleer in het rijksmonumentenregister of het gebouw of de (groene) aanleg beschermd is 
als rijksmonument. Een aantal ingrepen is vergunningvrij. Voor alle andere ingrepen is wel een 
omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie:

•  de handreiking Vergunningvrij;
•  Rijksmonumenten in de omgevingsvergunning: handleiding voor de gemeente;
•  Instandhoudingsplicht rijksmonumenten.

2.  Bij welke ingrepen moet een advies worden gevraagd?

Vraag advies aan de RCE als het gaat om een ingreep volgens de Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit is bij: 

• (gedeeltelijke) sloop (bekijk voorbeelden of toelichting)
•  ingrijpende wijziging voor zover de gevolgen vergelijkbaar zijn met de gevolgen van (gedeeltelijke) 

sloop (bekijk voorbeelden of toelichting);
• reconstructie (bekijk voorbeelden of toelichting);
• herbestemming (bekijk voorbeelden of toelichting).

Stem bij twijfel af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing), het steunpunt 
cultureel erfgoed in uw provincie of de adviseur architectuurhistorie van de RCE.

 j Wanneer volgt een uitgebreide procedure? 
Een uitgebreide procedure volgt als de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) van 
toepassing is. De UOV is van toepassing als het gaat om een ingreep volgens de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dat betekent een 
procedure met een adviestermijn van acht weken, een ontwerpbesluit met een inzagetermijn van 
zes weken met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, en een definitief besluit met een 
beroepstermijn van zes weken. 

 j Wanneer volgt een reguliere procedure?
Bij alle andere ingrepen geldt de reguliere procedure. De reguliere procedure is een korte procedure 
zonder ontwerpbesluit. Alleen de gemeentelijke adviescommissie vervult een adviesrol. De 
minister van OCW en het college van Gedeputeerde Staten vervullen geen adviesrol maar zijn wel 
belanghebbend als het gaat om een besluit. 

3. Op welk moment vraag ik een advies?

Tot de Omgevingswet in werking treedt, kan advies worden gevraagd: 
• op basis van een aanvraag omgevingsvergunning;
• op basis van het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning. 

In beide gevallen geldt een adviestermijn van acht weken. Het tweede adviesmoment verdwijnt met 
de invoering van de Omgevingswet.

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/wel-of-geen-omgevingsvergunning
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/de-omgevingsvergunning-en-rijksmonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2018/01/01/vergunningvrij
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2012/01/01/rijksmonumenten-in-de-omgevingsvergunning
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2016/01/01/instandhoudingsplicht-rijksmonumenten.-een-handreiking-voor-gemeenten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2015/01/01/voorbeelden-van-adviesplichtige-ingrepen
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2015/01/01/voorbeelden-van-adviesplichtige-ingrepen
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2015/01/01/voorbeelden-van-adviesplichtige-ingrepen
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2015/01/01/voorbeelden-van-adviesplichtige-ingrepen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464
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4. Wat staat er in een advies?

De RCE adviseert op basis van inhoudelijke deskundigheid, heldere uitgangspunten en duidelijke 
overwegingen. Dit proces is inzichtelijk gemaakt in het zogenaamde Uitgangspuntendocument 
advisering gebouwde en groene rijksmonumenten RCE. 

5. Hoe vraag ik een advies? 

Stuur een adviesverzoek en de bijbehorende stukken bij voorkeur via het Omgevingsloket online 
(Olo). Om dit online loket te gebruiken, moet u de minister van OCW in Olo aanmerken als 
wettelijke adviseur voor rijksmonumenten. Het adviesverzoek wordt geregistreerd door de RCE en 
bijbehorende stukken worden uit Olo gehaald. Na registratie wordt het adviesverzoek automatisch in 
behandeling genomen door de adviseur architectuurhistorie. 

Maakt u geen gebruik van Olo dan stuurt u de stukken per mail aan  
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl of per post aan Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort. Vermeldt bij een verzoek de volgende 
gegevens:

• aanvraag omgevingsvergunning (Wabo);
• rijksmonumentennummer;
• verzoek om advies;
• opgave, ingreep en werkzaamheden;
• plananalyse van de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing).

6. Welke stukken zijn nodig voor een advies?

Om goed advies te kunnen geven, zijn voldoende stukken nodig die inzicht geven in de opgave, 
ingreep/ werkzaamheden, monumentale waarde en de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden. Een 
plan is volledig als deze voldoet aan de indieningsvereisten. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

a.  informatie over de monumentale waarde van het rijksmonument, bijvoorbeeld historische 
afbeeldingen, ontwerptekeningen of een cultuurhistorisch onderzoek, ook als dit al een aantal 
jaar oud is;

b. Informatie over onderdelen die verwijderd worden (bijvoorbeeld een slooptekening); 
c.  Informatie over huidige en nieuwe verschijningsvorm van het rijksmonument (bijvoorbeeld 

(detail)tekeningen bestaand en nieuwe toestand);
d.  Informatie over de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden (bijvoorbeeld bouwtechnische 

opname, gebrekentekening, werkomschrijving);

Is er geen of onvoldoende informatie? Vraag de aanvrager de relevante informatie aan te leveren. 
Dit kan tijdens de ontvankelijkheidstoets. Betrek uw collega erfgoed binnen de gemeente (indien van 
toepassing). De gemeente bepaalt of een aanvraag volledig is.

a. (Historische) afbeeldingen, ontwerptekeningen of cultuurhistorisch onderzoek
Afbeeldingen en ontwerptekeningen geven een eerste indruk van de monumentale waarde. De 
monumentale waarde is niet altijd direct afleesbaar aan de hand van de huidige verschijningsvorm 
van het rijksmonument, maar ligt soms verborgen in historisch foto- en kaartmateriaal, oude 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
https://www.omgevingsloket.nl/
https://www.omgevingsloket.nl/
mailto:omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl%20?subject=
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/#Hoofdstuk5
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bouwtekeningen, andersoortig archiefmateriaal, wetenschappelijk onderzoek, literatuur en 
publicaties. In een cultuurhistorisch onderzoek wordt deze verborgen kennis tevoorschijn gehaald. 
Voor ingrepen waarover advies moet worden gevraagd aan de RCE, is over het algemeen een 
cultuurhistorisch onderzoek nodig. De monumentale waarde is onderdeel van het advies en wordt 
gebaseerd op de aangeleverde informatie en de aanwezige kennis van de adviseurs en specialisten bij 
de RCE. 

b. Slooptekeningen
Slooptekeningen verduidelijken de omvang van het verlies van materiaal en om welke onderdelen 
het gaat. Aan de hand van een slooptekening kunt u beoordelen of advies moet worden gevraagd 
aan de RCE. De gevolgen van de te slopen onderdelen voor de monumentale waarde is onderdeel van 
het advies. 

c. Detailtekeningen van de bestaand en nieuwe toestand
(Detail)tekeningen van de bestaande en de nieuwe toestand geven een goed beeld van de 
voorgenomen wijzigingen, zoals toevoegingen en veranderingen. De tekeningen geven aan waar 
de wijzigingen zich voordoen. Detailtekeningen geven aanvullende informatie over de wijze waarop 
de wijzigingen worden doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het na isoleren van een kap, het 
reconstrueren van een deur of het wijzigen van een wandelpad in een parkaanleg. In alle gevallen 
is zowel informatie over de bestaande als de nieuwe toestand nodig om inzicht te krijgen in de 
wijzigingen. De gevolgen van het wijzigen van de verschijningvorm voor de monumentale waarde is 
onderdeel van het advies.

d. Bouwtechnische opname, gebrekentekening en werkomschrijving
Herstelwerkzaamheden zijn van belang voor het in stand houden van datgene van het 
rijksmonument dat ongewijzigd blijft. De mate waarin historisch materiaal wordt vernieuwd en 
de wijze waarop deze onderdelen worden hersteld is van invloed op de monumentale waarde. De 
gevolgen van de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden voor de monumentale waarde is onderdeel 
van het advies. Naast de kennis en kunde bij de RCE wordt voor de beoordeling gebruik gemaakt van 
de restauratieladder en de uitvoeringsrichtlijnen op de website van de Stichting ERM.

7. Is een advies bindend? 

Een advies is niet bindend. Het niet volgen van een advies van een wettelijke adviseur moet wel 
gemotiveerd worden in het (ontwerp)besluit. Het is aan de gemeente om, op basis van de adviezen 
en de verschillende belangen, de omgevingsvergunning voor het rijksmonument te verlenen of te 
weigeren.

8. Hoe vertaal ik een advies in een (ontwerp)besluit? 

De adviezen van de wettelijke adviseurs zijn gelijkwaardig en wegen even zwaar. Het (ontwerp)besluit 
vermeldt of verwijst naar de adviezen van de wettelijke adviseurs en motiveert op welke wijze de 
adviezen zijn meegewogen in het besluit. Denk aan:
• het verlenen van de omgevingsvergunning met eventueel voorschriften voor de uitvoering
• het weigeren van de omgevingsvergunning
• de aanvraag omgevingsvergunning in te laten trekken om een gewijzigde aanvraag in te dienen;

https://www.stichtingerm.nl/restauratieladder
https://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht-richtlijnen-brim
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 j Wegen van positieve adviezen 
Komen de positieve adviezen overeen of vullen ze elkaar aan? Weeg dan het cultuurhistorische 
belang tegen de andere belangen afwegen. Geef een korte samenvatting van de adviezen in het 
ontwerpbesluit en motiveer hoe u bent omgegaan met eventuele voorwaarden en aanbevelingen. 
Bedenk welke voorwaarden en aanbevelingen uit het advies opgenomen moeten worden als 
voorschrift in het (ontwerp)besluit. Voeg het advies toe als bijlage bij het (ontwerp)besluit en leg dit 
ter inzage. Stuur onmiddellijk een afschrift met bijbehorende stukken naar de RCE. 

 j Wegen van negatieve adviezen
Overleg in geval van negatieve adviezen binnen de gemeente met de verantwoordelijke 
teammanager, afdelingshoofd en/of de portefeuillehouder. De werkwijze is per gemeente vaak 
verschillend en ook afhankelijk van of en hoe een gemeente werkt met een omgevingsdienst.  
De gemeente kan ervoor kiezen om:
• de negatieve adviezen te volgen;
• de negatieve adviezen niet te volgen.

Bij het volgen van de negatieve adviezen volgt een weigering of een intrekking van de aanvraag 
omgevingsvergunning. Bij het niet volgen moeten de adviezen worden samengevat in het (ontwerp)
besluit en moet gemotiveerd worden waarom is afgeweken en op welke punten. Voeg de adviezen 
toe als bijlage bij het (ontwerp)besluit en leg dit ter inzage. Stuur onmiddellijk een afschrift met 
bijbehorende stukken naar de RCE. 

 j Wegen van tegenstrijdige adviezen 
Zijn de adviezen tegenstrijdig? Vraag indien gewenst om een toelichting bij de behandelend adviseur, 
ter verduidelijking van de oorzaak van de tegenstrijdigheid. Dit kan voorkomen door een verschil 
in (aangeleverde) kennis en informatie of verschil in visie over het omgaan met erfgoed. Blijven de 
adviezen tegenstrijdig? Overleg dan binnen de gemeente met de verantwoordelijke teammanager, 
afdelingshoofd en/of de portefeuillehouder. De werkwijze is per gemeente vaak verschillend en 
ook afhankelijk van of en hoe een gemeente werkt met een omgevingsdienst. Geef een korte 
samenvatting van de adviezen in het (ontwerp)besluit en motiveer hoe hiermee is omgegaan. Stuur 
onmiddellijk een afschrift met bijbehorende stukken naar de RCE. Zo krijgt de minister van OCW de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

9.  Hoe informeer ik de minister van OCW over een (ontwerp)besluit voor 
een rijksmonument?

De minister van OCW is belanghebbend als het gaat om een (ontwerp)besluit voor een 
rijksmonument ongeacht de gevolgde procedure. Informeer de minister van OCW door een afschrift 
van het (ontwerp)besluit met de bijbehorende stukken te sturen naar de RCE. Doe dit bij voorkeur 
via het Omgevingsloket online (Olo). Om Olo te kunnen gebruiken, moet de minister van OCW in Olo 
zijn aanmerkt als wettelijke adviseur voor rijksmonumenten. Het afschrift wordt geregistreerd door 
de RCE en bijbehorende stukken worden uit Olo gehaald. De adviseur architectuurhistorie wordt 
vervolgens geïnformeerd over het (ontwerp)besluit.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/#Hoofdstuk6_Paragraaf6.3_Artikel6.13
https://www.omgevingsloket.nl/
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Wordt Olo niet gebruikt? Stuur dan de stukken per mail naar  
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl of per post naar de RCE (Postbus 1600, 3800 BP 
Amersfoort). Vermeld de volgende gegevens:

• afschrift (ontwerp)besluit aanvraag omgevingsvergunning (Wabo);
• rijksmonumentennummer

mailto:omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl?subject=
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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Advies RCE na het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning (WABO)
 voor een gebouwd/ groen rijksmonument

Controleer de aanvraag op de vergunningplicht, de indieningsvereisten (ontvankelijkheid) en de ingreep voor de activiteit ‘rijksmonument’ 

Stem af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing)

Informeer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens de minister van OCW over het besluit en de eventueel 
 uitgewerkte of gewijzigde stukken (bij voorkeur via Olo) 

Draag het dossier na de inzagetermijn, en afhandeling van een eventueel bezwaar/beroep, over aan de toezichthouder

Weeg en verwerk eventuele zienswijzen in het definitieve besluit en publiceer het besluit

Stem af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing)

Maak voor een toelichting op het plan, afstemming en en/of kennisuitwisseling gebruik van 
het bouwplanoverleg van het steunpunt cultureel erfgoed

Stem af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing)

Informeer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens de minister van OCW)  
over het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (bij voorkeur via Olo) 

Vraag advies aan de wettelijke adviseurs: 
• de gemeentelijke adviescommissie
• indien buiten de bebouwde kom het college van Gedeputeerde Staten
• de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens de minister van OCW (bij voorkeur via Olo)

In geval van alle andere ingrepen 
wordt de reguliere procedure gevolgd

In geval van (gedeeltelijke) sloop, ingrijpende wijziging voor zover de gevolgen vergelijk-
baar zijn met de gevolgen van (gedeeltelijke) sloop, reconstructie of herbestemming volgt 

de uitgebreide procedure met de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV)

Vraag alleen advies aan de  
gemeentelijke adviescommissie

Weeg en verwerk eventuele zienswijzen in het definitieve besluit en publiceer het besluit

Stem af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing)

Weeg en verwerk het advies in het 
besluit en publiceer het besluit

Stem af met de collega erfgoed 
binnen de gemeente (indien van 

toepassing)

Bijlage 1: stroomschema 
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Wie vervult de adviesrol namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)?
De adviseurs architectuurhistorie van de RCE adviseren namens de minister van OCW. De adviseur 
architectuurhistorie heeft algemene kennis van de architectuurgeschiedenis, ervaring over de wijze 
waarop de monumentale waarde van het rijksmonument kan worden samengebracht met de opgave 
en op welke wijze deze waarde kan worden ingezet als inspiratiebron. De adviseur streeft naar 
een integrale advisering en werkt samen met de andere adviseurs en specialisten Monumenten en 
Collecties binnen de RCE.

Wie zijn, naast de minister van OCW, de andere wettelijke adviseurs van de gemeente?
De andere wettelijke adviseurs zijn:

•  gemeentelijke adviescommissie (advies verplicht bij alle ingrepen, rijks- en gemeentelijke 
monumenten);

•  het college van Gedeputeerden Staten (advies verplicht bij bepaalde ingrepen, alleen rijksmonu-
menten buiten de bebouwde kom).

Wilt u meer weten over de adviestaak van de gemeentelijke adviescommissie en het college van 
Gedeputeerde Staten neem dan contact op met de collega erfgoed binnen de gemeente, de secretaris 
van de gemeentelijke adviescommissie, de provincie of het steunpunt cultureel erfgoed.

Waarvoor kan ik terecht bij mijn collega(‘s) erfgoed?
Voor alle inhoudelijke vragen over gebouwde en groene rijksmonumenten binnen de gemeente is de 
collega erfgoed het aanspreekpunt. Betrek deze collega dan ook bij adviesaanvragen. Dit zorgt voor 
continuïteit in het proces en verhoogt de kwaliteit van het plan. Is er geen collega erfgoed binnen 
de gemeente? Dan kunt u terecht bij de wettelijke adviseurs, het steunpunt cultureel erfgoed in uw 
provincie of bij andere gemeenten.

Wat is de rol van een steunpunt cultureel erfgoed?
Voor vragen over de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken en verantwoordelijkheden is het mogelijk 
een beroep te doen op het steunpunt cultureel erfgoed. Iedere provincie heeft zijn eigen steunpunt. 
De steunpunten zijn een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse provincies en het ministerie van 
OCW. Iedere provincie heeft op een eigen manier invulling gegeven aan de steunpuntfunctie. Bijna 
allemaal hebben ze een website, een helpdeskfunctie, een bouwplanoverleg en organiseren ze bij-
eenkomsten over actuele ontwikkelingen in de erfgoedzorg. 

Welke andere wettelijke erfgoedtaken van de minister van OCW worden uitgevoerd 
door de RCE?

•  het besluiten over een aanvraag monumentenvergunning voor een archeologische 
rijksmonument. 

• het adviseren over een wijziging in een beschermd stads-of dorpsgezicht. 

Wat kan ik doen in geval van een incident met een rijksmonument? 
De RCE heeft een incidententeam voor incidenten waarbij schade is ontstaan aan een rijksmonu-
ment. Denk aan een ingestort dak door een omgevallen boom of verwoesting van een groot deel van 
een pand door een brand. Het team bestaat uit bouwkundigen en architectuurhistorici.

Gemeenten kunnen incidenten melden bij het incidententeam. Afhankelijk van de ernst van het 
incident brengt het team een bezoek aan het pand. Het incidententeam van de RCE adviseert over 
maatregelen die vervolgschade kunnen voorkomen. Denk aan het stutten van muren en vloeren of 
het pand beschermen met een zeil of hek.

Bijlage 2: algemene aanvullende 
informatie 

http://www.netwerksteunpunten.nl/
http://www.netwerksteunpunten.nl/
http://www.netwerksteunpunten.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/monumentenvergunning
https://erfgoedenruimte.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/veilig-erfgoed/rce-incidententeam

