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Tekst van de regeling 

Intitulé  

LANDSBESLUIT criteria aanwijzing te beschermen monumenten 

Artikel 1 Definities 
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In dit besluit wordt verstaan onder:  

 a.  

[vervallen] 

 b.  

selectiecriteria: maatstaven waaraan een monument voldoet om op grond daarvan te 
worden aangewezen tot beschermd monument als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van 
het Monumentenbesluit. 

Artikel 2 Algemene selectiecriteria 

 1. Bij de aanwijzing als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Monumentenbesluit 
wordt aan een of meer van de volgende selectiecriteria voldaan: 

o a.  

een architectonische waarde, waarbij een bepaalde specifieke architectonische 
stilistische stijl tot uiting wordt gebracht, bijvoorbeeld door de gaafheid of 
bijzonderheid van de detaillering, de mate van oorspronkelijkheid, de 
ornamentiek en de kunstwaarden daarvan, dan wel de wijze van bouwen en het 
materiaalgebruik die typerend zijn voor een bepaalde periode; 

o b.  

een cultuurhistorische of een traditionele waarde, waarbij een monument 
geassocieerd wordt met een specifieke periode in de geschiedenis of 
bouwgeschiedenis van Sint Maarten, dan wel dat de locatie van het monument 
een sociaal-culturele of archeologische waarde heeft of bepaalde tradities van 
Sint Maarten vertegenwoordigt; 

o c.  

de zeldzaamheid die vertoond wordt ten aanzien van de uniciteit van een 
monument of doordat meerdere van hetzelfde type monument zijn verdwenen; 

o d.  

de bekendheid van een maker, bouwmeester of architect van een monument; 

o e.  

een stedenbouwkundige of landschappelijke waarde, met dien verstande dat 
een monument op een markante locatie is gesitueerd of onderdeel uitmaakt van 
een typische stedelijke of landschappelijke structuur. 

 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij de aanwijzing van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het 
Monumentenbesluit. 
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Artikel 3 beschrijving monument bij aanwijzing 

 1. De aanwijzing van een monument behelst: 
o a.  

de vermelding van de locatie en het type monument; 

o b.  

een beschrijving van het monument waaruit de monumentale waarde blijkt van 
het monument. 

 2. De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat in ieder geval een of 
meer van de volgende elementen: 

o a.  

een beschrijving van de kenmerken van het monument of de te beschermen 
onderdelen daarvan die het behouden waard zijn; 

o b.  

de motivering waarom een monument in het algemeen belang wordt 
aangewezen als beschermd monument; 

o c.  

de algemene architectonische en karakteristieke verschijningsvormen; 

o d.  

de historische situering van het monument in zijn omgeving; 

o e.  

de interne structuur en indeling alsmede het functionele karakter van het 
monument; 

o f.  

een monumentenkaart met kadastrale aanduiding, waarop per perceel in kaart 
is gebracht welke gebouwen of delen van gebouwen en welke delen van het 
bijbehorende monument uit oogpunt van het behoud van monumenten 
beschermd moeten worden. 

Artikel 4 evaluatie 

[vervallen] 

Artikel 5 inwerkingtreding 

[regelt de inwerkingtreding] 
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Artikel 6 citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit criteria aanwijzing te beschermen monumenten.  
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