
Gedragslijn LGOG inzake zienswijzen, bezwaren en beroep 

  In de vergaderingen van (KSC van 22 september 2011 en 22 maart 2012) is uitgebreid   

gesproken of en op welke wijze het LGOG (rechtspersoon) partij zou kunnen/moeten zijn bij 

het indienen van zienswijzen, het maken van bezwaar of het instellen van beroep, ingeval dat 

cultuurhistorisch erfgoed in het geding is c.q. zou kunnen zijn. Ook in de ALV van 27 oktober 

is dit onderwerp aan de orde geweest. Het Hoofdbestuur heeft zich terzake beraden en het   

navolgende besluit  genomen. 

1) Door het LGOG wordt het verlies en de aantasting van cultuurhistorisch erfgoed in ernstige 

mate betreurd. Het is dan ook logisch dat het LGOG zich inzet om verlies en aantasting tegen 

te gaan (zie statuten artikel 2c: het LGOG bevordert de opsporing en de conservering van 

roerende en onroerende zaken welke van waarde zijn voor de Limburgse geschiedenis en 

oudheidkunde). 

2)  Bij zienswijzen  gaat het om deelname aan de inspraakprocedure die vooraf gaat aan het 

nemen van een definitief besluit door de desbetreffende overheid. Een zienswijze is vormvrij 

en kan door “een ieder” worden ingediend. Wel dient men natuurlijk persoon of rechtspersoon 

te zijn op straffe van een mogelijke niet-ontvankelijk verklaring. Gelet op de doelstellingen 

van het LGOG ligt het voor de hand dat het LGOG via het Hoofdbestuur in daarvoor in 

aanmerking komende gevallen een zienswijze indient bij het desbetreffende overheidsorgaan 

en aldus aandacht vraagt voor, en doet blijken van zijn mening. Daarbij dient het te gaan om 

erfgoed-objecten die van groot belang zijn uit monumentaal,historisch of archeologisch 

oogpunt, en/of die een grote provinciale of (boven)regionale betekenis hebben. Bij de 

bestuurlijke afwegingen  die het Hoofdbestuur  dient te maken alvorens terzake een besluit te 

nemen, zal ook rekening gehouden  worden met eventuele subsidierelaties, het apolitieke 

karakter van de vereniging en mogelijke belangenverstrengeling.  

Aangezien een kring/sectie geen rechtspersoon is, kan een eventuele zienswijze vanuit deze 

gremia alléén aan het Hoofdbestuur van het LGOG worden voorgelegd om door dat bestuur 

namens het LGOG te worden ingediend. Wel kan door een of meerdere natuurlijke personen, 

bijvoorbeeld door een of meerdere leden van het desbetreffende kring- of sectiebestuur een 

zienswijze worden ingediend, echter alleen op persoonlijke titel, of als gemachtigde van een 

of meer natuurlijke personen (leden). 

 

3)  Voor het indienen van bezwaar of het instellen van beroep  dient men volgens de wet 

“belanghebbende” te zijn. Tevens dient eerder een zienswijze te zijn ingediend. Het vereiste 

van belanghebbende wordt bij rechtspersoon (zoals verenigingen en stichtingen) getoetst aan 

de statuten van de betreffende rechtspersoon, alsmede aan de feitelijke werkzaamheden van 

die rechtspersoon. De statutaire doelstelling van het LGOG is onvoldoende toegespitst op het 

behoud van monumenten resp. monumentale objecten. Met name is niet opgenomen dat de 

vereniging het ook tot taak rekent ter zake in rechte op te treden, met name ook 

bestuursrechtelijk. 



Daarom moet het maken van bezwaar en het instellen van beroep door het LGOG als 

onmogelijk worden beschouwd. Daarbij komt ook nog het argument van mogelijke 

belangenverstrengeling, het apolitieke karakter van de vereniging  en eventuele 

subsidierelaties. Het Hoofdbestuur besluit dan ook dat niet te doen. Kringen, Secties en 

Commissies hebben geen rechtspersoonlijkheid, en kunnen reeds om deze reden geen 

bezwaren indienen of beroep instellen.   

4)  In voorkomende gevallen kan het LGOG (of een Kring, Sectie of Commissie) wel op basis 

van haar kennis en deskundigheid bij de verantwoordelijke overheden de cultuurhistorische 

waarden van betreffende objecten onder de aandacht brengen, d.w.z. los van en vóór een 

eventuele inspraakprocedure. 

 

Bestuur LGOG, oktober 2012  

 

 


