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De raad van de gemeente Roosendaal; 
 
Gezien het voorstel van het college van 17 mei 2011; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 
en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
Overwegende dat de monumentencommissie en de welstandscommissie worden samengevoegd tot 
één commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 
 
Besluit vast te stellen de volgende wijzigingen van de Erfgoedverordening  
 
 
Artikel I Wijziging verordening 
 
De Erfgoedverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 

A. Artikel 1, sub o wordt als volgt gewijzigd: 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit: de op basis van art. 15 Monumentenwet 1988 ingestelde 
commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de 
toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
deze verordening en het monumentenbeleid. Binnen de commissie zijn enkele leden 
deskundig op gebied van monumentenzorg. 

 
B. Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende: 

‘Artikel 2a Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
De samenstelling, werkwijze en inrichting van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is geregeld 
in het Reglement van Orde commissie Ruimtelijke Kwaliteit.’  

 
C. In artikel 3, tweede lid, wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit.  
 

D. In artikel 5, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

 
E. In artikel 12, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 

commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  
 

F. In artikel 15, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

 
G. In artikel 16, tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit.  
 

H. In artikel 18, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 



I. In artikel 26, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

 
J. In artikel 30, tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit.  
 

K. In artikel 32, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

 
L. In artikel 39, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 

commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 

M. In artikel 42, tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit.  

 
N. In artikel 44, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 

commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  
 

O. In artikel 51, eerste en tweede lid wordt ‘de monumentencommissie’ vervangen door: de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 
P. In artikel 58, eerste lid wordt ‘afdeling Toezicht & Handhaving’  vervangen door ‘afdeling 

Leefomgeving’.  
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2011, 
 
De griffier,             de voorzitter, 
  


