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Cultuur in Ontwikkeling 2017 - 2020

Erfgoed en landschap vandaag

• Landschap en ruimtelijke kwaliteit: o.a. Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie

• Monumenten: onderhoud, restauratie en 

herbestemming (subsidieregelingen, fonds en loods)

• Archeologie: Huis van Hilde, onderwaterarcheologie

• Stelling van Amsterdam 



“Lokaal wat kan, regionaal/provinciaal wat moet”

Omgevingswet

Geest van de wet: Gemeenten hebben veel 

vrijheid om zorg voor landschap in te 

vullen. Zelf verantwoordelijke voor concrete 

toepassing nemen. Overleg en dialoog 

vooraf met regionale partijen.



Erfgoed in Omgevingsvisie en de 

Omgevingsverordening

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Rijksoverheid wil 

met deze wet de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen.

In de aanloop naar de komst van de Omgevingswet wordt al vormgegeven aan de 

kerninstrumenten van de provincie van deze wet: de Omgevingsvisie en de 

Omgevingsverordening. De provinciale Omgevingsvisie is hét lange termijn-ontwikkelingsbeeld 

dat onze strategische keuzes bevat over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen in de 

fysieke leefomgeving in Noord-Holland. De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 

door Provinciale Staten vastgesteld.

In de Omgevingsverordening 2020 (ligt momenteel ter inzage) worden de eerste stappen gezet 

om de ambities, ontwikkelprincipes en de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie NH2050 te 

vertalen in de regels van de provincie. 



Omgevingsvisie - landschap

- Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waarden, de karakteristiek en het 

draagvermogen van het landschap;

- Vereenvoudiging van het landschappelijk beleid met minder regimes;



Landschappen met veel natuur, ruimte, erfgoed omzichtig behandelen

Omgevingsvisie

“Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waarden, de karakteristiek en het 

draagvermogen van het landschap. Noord-Holland beschikt over een unieke en rijke variatie 

aan (open) landschappen, ruimtelijke structuren, aardkundige en archeologische waarden, 

cultuurhistorie en gebouwd (wereld)erfgoed. […] 

Voor de leefomgevingskwaliteit is het essentieel deze waarden en karakteristieken van 

landschap en cultuurhistorie te benoemen, te behouden, waar nodig adequaat te herstellen en 

waar mogelijk te versterken en te ontwikkelen. En het gaat er om ontwikkelingen en transities 

te benutten om een goede landschapskwaliteit in stand te houden en zo nodig te creëren. […] 

In gebieden waar de waarden van bijvoorbeeld cultuurhistorie, openheid of ecologie hoog zijn 

en/of waar de betekenis voor de stad groot is, is alleen ruimte voor ontwikkelingen die 

bijdragen aan de instandhouding of versterking van deze kernkwaliteiten. ”



Omgevingsverordening

NB Verordening is juridisch 

‘regime’, Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie

is met name kennis en 

inspiratie!



Omgevingsverordening: beschermd landelijk gebied

Vereenvoudiging

• Natuurnetwerk Nederland

• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden (Unesco)

• Bijzonder Provinciaal Landschap



Regel

Bijzonder Provinciaal Landschap

• Kernkwaliteiten (gebiedsgericht) als bijlage bij de verordening

• Geen nieuwe (grote) stedelijke ontwikkelingen

• Overig: alleen als kernkwaliteiten niet worden aangetast

• Afweging: gemeente



Uitgangspunten begrenzing

Bijzonder Provinciaal Landschap

• Huidige regimes weidevogelleefgebied, bufferzone en aardkundig monument;

• Waar nodig: landschappelijk logische begrenzing:

• Kwaliteitsbeeld Landschap NH2050

• Cultuurhistorische waardenkaart

• Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

• Ambtelijke sessies en deskundigenoordeel

• Nog geen begrenzingen in bijlage 6


