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De Ringersfabriek in Alkmaar.
De voormalige chocoladefabriek is door zijn historische karakteristieken een identiteitsdrager bij gebiedsontwikkeling langs de kanaaloever. 
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Cultureel erfgoed biedt kansen, oplossin-
gen en meerwaarde voor allerlei vraagstuk-
ken in de leefomgeving. Mensen met een 
hart voor erfgoed wisten dit natuurlijk 
allang. De afgelopen twee decennia is dit 
besef ook meer en meer doorgedrongen 
tot een bredere groep vakspecialisten 
binnen de ruimtelijke disciplines en bij 
inwoners, ondernemers en bestuurders 
van gemeenten. 

Voor de eeuwwisseling draaide het erf-
goedbeleid nog vooral om de monumen-
ten, nu gaat het ook om het verhaal, de 
ruimtelijke en sociale context en de inte-
gratie met andere beleidsterreinen. Zo zien 
we dat het cultureel erfgoed onderdeel is 
geworden van het imago van steden en dat 
nieuwe wijken worden ontworpen met de 
lokale cultuurhistorie als inspiratie. Bij 
complexe vraagstukken over bijvoorbeeld 
droogte, energietransitie of klimaat-
adaptatie worden erfgoedspecialisten 
steeds vaker om input gevraagd.1 Het 
Europese Verdrag van Faro (2005) bena-
drukt de maatschappelijke en verbindende 
waarde van erfgoed en het belang van 
deelname door de samenleving.2  De 
Verklaring van Davos (2018) benadrukt de 
noodzaak van een op cultuur gerichte, 
duurzame benadering. ‘De waarde en 
onvervangbaarheid van de Europese 

landschappen en het cultureel erfgoed 
moeten worden onderstreept, met niet 
alleen de nadruk op steden en stedelijke 
gebieden, maar ook op de verbondenheid 
met perifere en landelijke gebieden.’ 
Kortom, cultureel erfgoed mag zich verheu-
gen in een toenemende maatschappelijke 
belangstelling en in grote interesse van 
beleids- en plannenmakers in het bijzon-
der. Het gaat naast de gebouwen steeds 
vaker over de gebieden. Dit biedt kansen 
voor de toekomst.

Inleiding
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In de Haarlemmerhout komen gezonde tijdsbesteding en beleving van cultureel erfgoed samen. 
Het zijn belangrijke pijlers van de Haarlemse omgevingsvisie.
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Erfgoed in het omgevingsplan: een urgent 
vraagstuk 
De verschuiving van objectgericht naar breder 
erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag 
vinden in de nieuwe omgevingsplannen van 
gemeenten. Hoewel gemeenten ruim de tijd 
krijgen om hun nieuwe omgevingsplan vast te 
stellen (de deadline staat nu op 31 december 
2029), lijkt wachten tot deze einddatum niet 
verstandig. De meeste gemeenten zullen, nadat 
de Omgevingswet is ingevoerd, niet heel lang 
wachten met het voorbereiden van het nieuwe 
omgevingsplan. Veel gemeenten zijn al begonnen 
met het opstellen van de gemeentelijke omge-
vingsvisie, die de inhoudelijke koers uitzet voor 
het omgevingsplan. Als het goed is wordt daarin 
aandacht besteed aan de kernwaarden van 
landschap, steden en dorpen, en de omgangs-
vormen met het cultureel erfgoed. In het omge-
vingsplan moeten de keuzes uit de omgevings-
visie worden vertaald naar regelgeving. Daarmee 
wordt de bescherming van cultureel erfgoed 
juridisch geborgd.

Verkennen van de kansen 
In dit artikel verkennen we de kansen die het nieuwe 
omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en 
ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Dit artikel is 
de derde in de reeks ‘Erfgoed in de Omgevingswet’. 
De reeks, een uitgave van het Steunpunt Monumen-
ten & Archeologie Noord-Holland, is bedoeld om 
beleidsmakers op gemeentelijk niveau, in het 
bijzonder de ruimtelijke ordenings- en erfgoed-
specialisten, toegankelijke informatie te geven over 
de transitie naar de Omgevingswet. We leggen 
daarbij het accent op de rol van cultureel erfgoed in 
de planologie van morgen. In deel een (2018) 
inventariseerden we de mogelijkheden voor de 
bescherming en de zorgvuldige omgang met erfgoed 
van de verschillende instrumenten van de Omge-
vingswet.3 In het tweede deel (2019) onderzochten 
we hoe erfgoed een plek krijgt in de omgevings-
visies. Het gaat daarbij om de cultuurhistorische 
kernkwaliteiten op het hoogste schaalniveau en de 
doelen die de gemeente zichzelf stelt.4

In dit derde deel staan de kansen die het omgevings-
plan biedt centraal. Het is een verkenning van de 
mogelijkheden bij de toepassing van het nieuwe 
juridische instrument. Dit is complexe materie en 

soms is technische uitleg nodig om te doorgronden 
waar de mogelijkheden liggen. Veel van wat wordt 
behandeld is nog in ontwikkeling en er wordt volop 
geïnnoveerd en uitgevonden. Dat neemt niet weg 
dat in dit artikel grondig naar de kansen wordt 
gezocht.

Het eerste hoofdstuk gaat over het ‘wat en hoe’ van 
het omgevingsplan. In hoofdstuk 2 bespreken we de 
algemene uitgangspunten voor cultureel erfgoed in 
het omgevingsplan. In hoofdstuk 3 komen de 
kansen van het toepassen van verschillende 
aspecten van cultureel erfgoed aan de orde. 
Hoofdstuk 4 behandelt de mogelijkheden om het 
vergunningvrij bouwen zó in te richten dat het 
bijdraagt aan het erfgoedbeleid. Tot slot staan we stil 
bij de vraag hoe je kunt samenwerken en oefenen – 
want ook al is nog niet alles uitgekristalliseerd, het is 
wel tijd om aan de slag te gaan.

Onderdelen in de Omgevingswet
In de Omgevingswet gaat het om erfgoed in 
de fysieke leefomgeving. Dat bestaat uit de 
volgende onderdelen:5

•  monumenten (onroerende zaken, dit zijn 
zowel de beschermde monumenten zoals 
rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten als ook beeldbepalende, 
karakteristieke panden of specifieker 
benoemd, bijvoorbeeld als stolp-

  boerderijen);
•  archeologische monumenten;
•  stads- en dorpsgezichten;
•  cultuurlandschappen;
•  roerend en immaterieel erfgoed, voor 

zover dat in het omgevingsplan aan een 
locatie te verbinden is (bijvoorbeeld 
historische schepen in een historische 
haven).

Cultureel erfgoed krijgt hiermee voor de 
fysieke leefomgeving een bredere reikwijdte 
dan we gewend zijn onder de huidige wet- en 
regelgeving.
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In de gerenoveerde wijk Jeruzalem in Amsterdam worden stedenbouwkundige structuren hersteld, met oog voor de cultuurhistorische 
identiteit en de flexibiliteit voor de woonwensen van nu.
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1 Wat en hoe van het 
omgevingsplan
Het omgevingsplan is een van de zes kerninstru-
menten in de Omgevingswet. Elke gemeente heeft 
straks een gemeentedekkend omgevingsplan 
waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn 
opgenomen. De regels worden opgesteld om de 
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te 
bereiken of hieraan bij te dragen. In dit hoofdstuk 
bespreken we een aantal basiskenmerken van het 
omgevingsplan. De lezer die al goed in de materie 
is ingevoerd, kan dit hoofdstuk overslaan.

Evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties
De verwachtingen over het inzichtelijk samenbren-
gen van alle relevante ruimtelijke spelregels in het 
omgevingsplan zijn hooggespannen, evenals de 
ermee beoogde cultuuromslag van ‘nee, tenzij’, 
naar ‘ja, mits’. Gemeenten moeten zorgen dat de 
regels in het omgevingsplan leiden tot een ‘even-
wichtige toedeling van functies aan locaties’.6
Nu noemen we dat nog ‘het stellen van regels met 
het oog op een goede ruimtelijke ordening’. De 
gemeente moet daarbij rekening houden met alle 
betrokken belangen. 

De op te nemen regels moeten gericht zijn op 
functies in de fysieke leefomgeving, of op activitei-
ten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke 
leefomgeving. Een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties kan worden bereikt door:
• regels aan activiteiten te stellen voor (een 

gedeelte van) het grondgebied;
• functieaanduidingen met de toegelaten 

activiteiten (met regels) te koppelen aan 
locaties.

De gemeenteraad heeft grote vrijheid bij het 
opstellen van de regels. Een gemeente kan in 
beginsel eigen keuzes maken of en hoe een 
activiteit wordt geregeld. Wel heeft het Rijk stan-
daarden ontwikkeld, de zogenaamde STOP TPOD.7 
Deze standaarden gaan voor wat betreft de opzet 
van het omgevingsplan, minder ver dan de stan-
daarden voor het bestemmingsplan, de RO 
Standaarden 2012.

Gereedschapskist met regels
De Omgevingswet biedt een gereedschapskist voor 
het omgevingsplan op basis waarvan verschillende 

regeltypes mogelijk zijn (zie Figuur 1). Er zijn meer 
mogelijkheden dan nu met het bestemmingsplan. 

De onderste laag is: niets regelen. In dat geval is 
een activiteit toegestaan. Iets zwaarder is de 
zorgplicht, waarmee iedereen verplicht wordt om 
iets te doen of na te laten (bijvoorbeeld een 
gebouw onderhouden). Een zorgplicht kan de 
basis zijn voor maatwerk. Als niet wordt voldaan 
aan de zorgplicht kan de gemeente een maatwerk-
voorschrift opleggen. Algemene regels geven 
duidelijk en onmiskenbaar aan wanneer een 
activiteit wel of niet is toegestaan. Er is dan geen 
sprake van een vergunningplicht maar er kan wel 
een informatie- of meldplicht worden opgenomen. 
Het werkingsgebied van een algemene regel 
bepaalt de gelding, dat kan het hele gemeentelijk 
grondgebied zijn, maar dat hoeft niet. Het feit dat 
het een ‘algemene regel’ is, zegt iets over het 
karakter, niet over het gebied waar hij geldt. Soms 
bevatten algemene regels open normen waarvan 
de uitleg is opgenomen in beleidsregels, bijvoor-
beeld over het uiterlijk van bouwwerken.8 Logi-
scher is om een open norm te koppelen aan een 
vergunningplicht, maar onder de Omgevingswet 
hoeft dat niet. De volgende laag van de gereed-
schapskist is de vergunningplicht, die wordt 
gebruikt als vooraf nog een afweging nodig is en/of 
de regels interpretatie behoeven. De vergunning-
plicht wordt gekoppeld aan beoordelingsregels die 
aangeven onder welke condities de omgevingsver-
gunning wordt verleend. De regels kunnen ook een 
verbod tot het uitvoeren van de activiteit inhou-
den.

Figuur 1: De regelpiramide. 
(Bron: Ministerie van BZK, vormgeving door Rho adviseurs)
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Figuur 2: Van tijdelijk naar nieuw omgevingsplan. (Bron: Ministerie van BZK, nader bewerkt door Rho adviseurs)
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Casco omgevingsplan
Verschillende gemeenten denken al na over de 
structuur van het omgevingsplan. Er kan worden 
gekozen voor een gebiedsgerichte opzet, een meer 
thematische of een functie- of activiteitgerichte 
opzet. Om gemeenten op weg te helpen heeft de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘Het 
casco voor het omgevingsplan’ opgesteld. Het 
casco is een inhoudsopgave op hoofdlijnen die 
gemeenten houvast biedt bij het opstellen van het 
omgevingsplan. In het casco wordt gekozen voor 
een structuur op basis van activiteiten, want 
volgens de opstellers is dat de meest logische 
opzet. Hierbij sluiten zij aan op de Omgevingswet. 
In die variant worden alle regels per activiteit 
gesteld. Bij de activiteit ‘bouwen’ bijvoorbeeld, 
staan alle regels met betrekking tot bouwen. Elke 
regel heeft een eigen werkingsgebied (een digitale 
contour) waarbij onderscheid kan worden gemaakt 
op gebieds- of perceelsniveau. Zo gelden sommige 
regels voor de hele gemeente, andere alleen voor 
woonwijken of voor een centrumgebied of een 
beschermd gezicht en regelmatig ook voor slechts 
één pand of erf. 

Het tijdelijke en het nieuwe omgevingsplan
Het nieuwe omgevingsplan hoeft nog niet gereed 
te zijn bij het in werking treden van de Omgevings-
wet. Op dat moment krijgen alle gemeenten 
namelijk het tijdelijke omgevingsplan cadeau, 
bestaande uit de geldende bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen, uitwerkings- en wijzigings-
plannen, exploitatieplannen, bodemkwaliteitskaar-
ten, een aantal onderdelen uit gemeentelijke 
verordeningen en de bruidsschat van het Rijk (zie 
Figuur 2, pagina hiernaast). Als er een nieuw (deel 
van het) omgevingsplan wordt vastgesteld, vervalt 
het tijdelijke omgevingsplan voor dat gebied. Denk 
aan de realisatie van een nieuwe woonwijk of de 
herstructurering van een deel van een centrumge-
bied.

De bruidsschat is onderdeel van het tijdelijke 
omgevingsplan. De bruidsschat voorkomt dat er 
een gat in de regelgeving ontstaat na de inwerking-
treding van de Omgevingswet. De bruidsschat 
bevat de regels die nu nog door het Rijk worden 
gesteld, maar die niet meer terugkomen in de 
Omgevingswet en bijbehorende besluiten en de 

omgevingsregeling. Deze voormalige rijksregels 
worden met de bruidsschat dus gemeentelijke 
regels. Bij de vaststelling van een nieuw (deel van 
het) omgevingsplan hoeven deze regels niet direct 
te worden meegenomen. De bruidsschat blijft 
namelijk intact tot 31 december 2029, of totdat de 
gemeente de regels wijzigt, schrapt of overneemt.

Voor die datum moeten ook de regels uit de 
gemeentelijke verordeningen die zien op de fysieke 
leefomgeving in het omgevingsplan worden 
opgenomen. Per regel uit een verordening wordt 
bepaald of deze moet, mag of niet mag worden 
opgenomen in het omgevingsplan. Voor de 
onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen die 
in het omgevingsplan opgenomen moeten 
worden, geldt dat die regels uit de oude verorde-
ning vervallen na 31 december 2029. Om ervoor te 
zorgen dat die verschillende deelomgevingsplan-
nen ooit één geheel gaan vormen (het nieuwe 
gemeentedekkende omgevingsplan), stellen 
sommige gemeenten een Verordening fysieke 
leefomgeving op, waarvan de regels in het ge-
meentedekkende omgevingsplan kunnen worden 
overgeheveld. Voordeel hiervan is dat de inventari-
satie van de gemeentelijke verordeningen in één 
keer plaatsvindt en niet per deelgebied.9

Uiterlijk 31 december 2029 vervallen alle tijdelijke 
omgevingsplannen en moet er voor elke gemeente 
een gebiedsdekkend omgevingsplan zijn vastge-
steld dat voldoet aan de eisen van de Omgevings-
wet.
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Willemsoord en het maritieme karakter van de stad, veelvuldig genoemd in de gebiedsbiografie van Den Helder, die gebruikt wordt als onder-
legger voor omgevingsvisie en -plan.
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2 Erfgoed in het 
omgevingsplan
In dit hoofdstuk bespreken we de algemene 
uitgangspunten voor cultureel erfgoed in het 
omgevingsplan. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) heeft destijds voorbeeldregels voor 
cultureel erfgoed in het bestemmingsplan laten 
opstellen10 en is inmiddels gestart met het project 
Voorbeeldregels cultureel erfgoed in het omge-
vingsplan. Nog niet alles is bekend. Dit hoofdstuk 
verkent eerst de overgang van erfgoedregels uit het 
huidige bestemmingsplan naar het tijdelijke 
omgevingsplan. Daarna beschrijven we wat er met 
de erfgoedverordening gebeurt, hoe de monumen-
tencommissie opgaat in de nieuwe gemeentelijke 
adviescommissie en hoe beleidsdocumenten 
gekoppeld kunnen worden aan het omgevings-
plan. Tot slot staan we stil bij de instructieregels 
met betrekking tot cultureel erfgoed van het Rijk en 
de provincie Noord-Holland. Als houvast bij dit 
hoofdstuk geeft de ‘was-wordt’-lijst (zie kader 
volgende pagina) een overzicht van de belangrijk-
ste veranderingen in de wettelijke bepalingen voor 
cultureel erfgoed.

Beschermingsniveau blijft van kracht in het 
tijdelijke omgevingsplan
In de nu geldende bestemmingsplannen (en 
eventueel in beheersverordeningen) is het nodige 
opgenomen voor de bescherming van cultureel 
erfgoed. Archeologie is over het algemeen goed 
geregeld in bestemmingsplannen, vanwege de 
verplichting vanaf 2007 in de destijds geldende 
Monumentenwet 1988. Dubbelbestemmingen voor 
de bescherming van archeologische verwachtings-
waarden zijn door bijna alle gemeenten opgeno-
men. Vanaf 2012 zijn ook de bredere cultuurhistori-
sche waarden een verplicht punt in bestemmings-
plannen. Gemeenten moeten in ieder geval in de 
toelichting van het bestemmingsplan aangeven 
hoe rekening is gehouden met de in het gebied 
aanwezige cultuurhistorische waarden van 
gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurland-
schap. Hierbij gaat het om zowel beschermde als 
niet-beschermde objecten en structuren.11 Er is 
geen verplichting om de cultuurhistorische 
waarden ook een plek te geven in het juridische 
deel van het bestemmingsplan (in regels en 
verbeelding). Vaak zijn regels voor de bescherming 
van cultureel erfgoed opgenomen, zoals bepalin-
gen voor welke ingrepen een omgevingsvergun-

ning noodzakelijk is. In veel gevallen zijn dubbelbe-
stemmingen en aanduidingen opgenomen met 
regels voor onder andere beschermde dorps- en 
stadsgezichten, landschappelijke en cultuurhistori-
sche waarden, bebouwingsstructuren en karakte-
ristieke en beeldbepalende bouwwerken of 
ensembles zoals stolpen of landgoederen. 

Het huidige beschermingsniveau blijft na het in 
werking treden van de Omgevingswet van kracht 
omdat de regels in de bestemmingsplannen 
automatisch onderdeel worden van het tijdelijke 
omgevingsplan. Het begrip ‘dubbelbestemming’ 
komt niet meer voor onder de Omgevingswet. 
In een activiteitgerichte opzet van het omgevings-
plan worden de regels voor cultureel erfgoed 
opgenomen in de regels voor activiteiten, zoals 
bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten. De regels uit 
de dubbelbestemmingen worden dan opgesplitst 
naar de verschillende activiteiten. Cultureel 
erfgoed kan ook worden geregeld via een functie-
aanduiding, in sommige gevallen is dat zelfs 
verplicht. Zo krijgen de gemeentelijke monumen-
ten de functieaanduiding ‘gemeentelijk monu-
ment’. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de 
verschillende aanduidingen en de kansen daarvan. 
Ook de bruidsschat bevat een aantal bepalingen 
die kunnen bijdragen aan de bescherming van 
cultureel erfgoed (zie kader op volgende pagina). 

Erfgoedverordening wordt gesplitst 
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de 
bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen die 
zien op de fysieke leefomgeving in het omgevings-
plan moeten worden opgenomen. Voor erfgoed 
zijn dit de regels uit de erfgoedverordening en 
bepaalde onderdelen van de algemene plaatselijke 
verordening, zoals regels over terrassen, evene-
menten en ligplaatsen. In deze paragraaf gaan we 
wat dieper in op de erfgoedverordening. 
De erfgoedverordening bevat regels over cultureel 
erfgoed en archeologie, bijvoorbeeld over het 
aanwijzen van gemeentelijke monumenten, een 
subsidieregeling, de bepaling dat voor sloop of 
wijziging van een monument een omgevings-
vergunning is vereist of het verbinden van voor-
schriften aan de omgevingsvergunning, zoals 
archeologisch of bouwhistorisch onderzoek. Ook 
de inschakeling van een adviescommissie voor 
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Zaanse linten, dijken en paden zijn bepalend voor de identiteit van Zaanstad en de waarden ervan zijn nauwkeurig beschreven en worden 
straks in het omgevingsplan verankerd.
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monumenten wordt vaak in de erfgoedverordening 
geregeld.

Alleen de regels voor archeologische monumen-
tenzorg worden automatisch onderdeel van het 
tijdelijke omgevingsplan.13 De rest van de erfgoed-
verordening blijft naast het tijdelijke omgevings-
plan bestaan. Bij vaststelling van een nieuw (deel-)
omgevingsplan moeten alle regels over cultureel 
erfgoed die betrekking hebben op de fysieke 
leefomgeving, opgenomen worden in dat nieuwe 
(deel)omgevingsplan. Dat geldt nog niet direct 
voor de regels uit de verordeningen, die hoeven 
niet in het deelomgevingsplan te worden opgeno-
men, dat kan uiteraard wel. Uiterlijk eind 2029 
vervallen alle regels over cultureel erfgoed die 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving uit 
de erfgoedverordening en die in het omgevings-
plan moeten worden opgenomen. Daarna blijft de 
erfgoedverordening op grond van de Erfgoedwet in 
afgeslankte vorm bestaan. De verordening bevat 
dan alleen nog regels over cultureel erfgoed die 
níet over de fysieke leefomgeving gaan, zoals regels 
voor roerend erfgoed, over een subsidieregeling of 
de procedure voor de aanwijzing van beschermde 
monumenten. 

Gemeentelijke adviescommissie
Een uitzondering hierop vormen de regels over de 
instelling van en advisering door de monumenten-
commissie. In veel gemeenten is dit geregeld in de 
erfgoedverordening. Onder de Omgevingswet 
moet een nieuwe gemeentelijke adviescommissie 

worden ingesteld, als opvolger van de monumen-
ten- en de welstandscommissie.14 Het is de bedoe-
ling dat deze commissie een brede adviestaak 
krijgt, zoveel mogelijk aan de voorkant van ruimte-
lijke processen adviseert en initiatiefnemers 
uitdaagt en inspireert.15 Voor de instelling van de 
gemeentelijke adviescommissie hebben de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) een handrei-
king en een modelverordening gepubliceerd.16 

De gemeentelijke adviescommissie moet bij het in 
werking treden van de Omgevingswet ingesteld 
zijn. Op dat moment vervallen de regels uit de 
erfgoedverordening over de monumentencommis-
sie. 

Wat vervolgens wél in het nieuwe omgevingsplan 
moet worden vastgelegd is de ‘adviesplicht’, dat wil 
zeggen over welke activiteiten en bij welke functies 
het college van B en W verplicht is advies te vragen 
aan de gemeentelijke adviescommissie. Alleen het 
advies over vergunningaanvragen met betrekking 
tot rijksmonumenten (uitgezonderd archeologi-
sche rijksmonumenten) is door het Rijk verplicht 
gesteld. De advisering over overige activiteiten met 
betrekking tot cultureel erfgoed, bijvoorbeeld over 
ingrepen aan gemeentelijke monumenten of 
karakteristieke panden, wordt dus in het omge-
vingsplan geregeld. De inrichting van het omge-
vingsplan is hierbij van belang: een adviesplicht 
kan alleen worden opgenomen indien er een 
vergunningplicht is ingesteld.

Bepalingen in de bruidsschat
Voor cultureel erfgoed bevat de bruidsschat een aantal relevante bepalingen. Deze gaan over:

•  vergunningplicht voor bouwen (ruimtelijke bouwactiviteit, artikel 22.26);
•  vergunningvrij bouwen (artikelen 22.27 en 22.36, zie ook verderop in het artikel onder het 

kopje ‘vergunningvrij bouwen’);
•  inperking vergunningvrij ruimtelijk bouwen in, aan, op en bij beschermde monumenten 

en in rijksbeschermde gezichten (artikelen 22.28 en 22.37);
•  overgangsrecht bestaande gemeentelijke monumenten en rijksbeschermde stads- en 

dorpsgezichten (artikelen 22.2 en 22.3 en H8, artikelen 8.1 e.v. van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl);

•  vrijstelling archeologisch onderzoek bij activiteiten kleiner dan 100 vierkante meter, tenzij 
andere oppervlakte vastgesteld (artikel 22.22);

•  voorschriften omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit in belang archeologische 
monumentenzorg (artikel 22.303);

•  aanvraagvereisten omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot gemeentelijke 
monumenten (artikel 22.287 e.v.);

•  aanvraagvereisten omgevingsplanactiviteit voor slopen van bouwwerk in gemeentelijk en 
rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (artikel 22.296 respectievelijk 22.302);

•  weigeringsgrond ‘redelijke eisen van welstand’ en repressief welstandstoezicht (artikelen 
22.7 en 22.29 lid 1b).12
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Instructieregels ontwerp Omgevingsverordening NH2020
De hieronder genoemde (ingekorte) instructieregels komen uit de ontwerp 
Omgevingsverordening NH2020 (18 februari 2020) van de provincie Noord-Holland en hebben 
direct of indirect betrekking op (aspecten van) omgevingskwaliteit.

1.  Actief stimuleren van de regionale afstemming, duurzaam ruimtegebruik en het voorkomen 
van overprogrammering (voorkomen van verdichting van landelijk gebied):

  •  aantonen nut en noodzaak en onderzoeken van binnenstedelijke mogelijkheden voor   
  nieuwe  stedelijke  ontwikkelingen (wettelijk geregeld door Ladder voor duurzame   
  verstedelijking); 

  •  ‘ja, mits’-principe voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Verantwoordelijkheid en   
  afwegingsruimte ligt bij de regio; 

  •  voor kleinschalige ontwikkelingen (bijvoorbeeld woninglocaties van elf woningen of   
  minder)  sturen op verdichting binnen bestaand stedelijk gebied, waarbij gemeenten in  
  Noord-Holland-Noord kunnen afwijken en de gemeenten in de Metropoolregio   
  Amsterdam (MRA) niet. 

2.  Zoveel mogelijk binnenstedelijk concentreren van nieuwe stedelijke functies door 
bijvoorbeeld het beperkt toestaan van woningbouw in het landelijk gebied, waaronder 
maximaal twee woningen bij bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

3.  Voorkomen van leegstand in winkelgebieden, versnippering detailhandel en 
verkeersbewegingen in landelijk gebied door beperkingen aan detailhandel op 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

4.  Zorgvuldige inpassing van verblijfsrecreatie om openheid van het landschap te behouden, 
aansluiten op gemaakt ontwikkelkader en regionale afspraken.

5.  Verbieden van bouwen of opschalen van windturbines en bijbehorende voorzieningen. Wel 
mogelijkheden binnen de MRA met voorwaarden voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing.

6.  Mogelijk maken van zonne-energie in landelijk gebied uitsluitend via buitenplanse 
vergunning met onder andere tijdelijkheidsbepaling. Dus verbieden in omgevingsplan, met 
uitzondering voor gebieden in gebruik als nutsvoorzieningen, weg-, spoor-, water- of 
luchtverkeer.

7.  Voorwaarden voor agrarische bedrijven (land- en tuinbouw) met als oogmerk onder andere 
het beschermen van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 

8.  Bescherming van natuurwaarden in Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen 
(bijlage 5 van verordening).

9.  Benoemen, behouden en versterken van de vastgestelde kernkwaliteiten voor gebieden die 
worden aangemerkt als bijzonder provinciaal landschap, zijnde gebieden die 
landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn én 
die niet vallen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (bijlage 6 van 
verordening).

10. Bescherming van de essentiële landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken 
(kernkwaliteiten) van de erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (Unesco, 
aanvullend op wettelijke regeling).

11. Borgen van een goede balans tussen natuur en recreatieve bebouwing op de Noord-
Hollandse stranden, waarbij onderscheid in seizoenstranden en natuurstranden met verbod 
op bebouwing.

12. Voorkoming of beperking van geluidhinder in de stiltegebieden.
13. Het betrekken van het belang van de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen in landelijk gebied:
  •  bij inpassing ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied rekening houden met de  

  vastgestelde ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’ (motivering in toelichting   
  omgevingsplan); 

  •  voor de Amstelscheg rekening houden met het vastgestelde rapport ‘Gebiedsperspectief  
  en Beeldkwaliteit Amstelscheg’; 

  •  Gedeputeerde Staten of het college van burgemeester en wethouders van de betrokken  
  gemeente kunnen het onafhankelijk adviesteam ruimtelijke kwaliteit om advies vragen.

14. Bevorderen van klimaatadaptatie bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
15. Vastleggen van de regionale waterkeringen en de beschermingszones in het omgevingsplan.
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Beleid kan gekoppeld worden aan het 
omgevingsplan
Naast alles wat formeel, juridisch, bindend gere-
geld kan worden in het omgevingsplan, hebben 
veel gemeenten ook nog een ruime keuze in onder-
steunende beleidsdocumenten. Beleid geeft meer 
ruimte voor verkenning, dialoog en interpretatie 
van opgaven en beoordelingscriteria. Denk aan een 
landschapsbiografie of een cultuurhistorische 
hoofdstructuur. 

In het omgevingsplan kunnen open en gesloten 
beoordelingsregels worden opgenomen, ook  voor 
cultureel erfgoed. Open regels in het omgevings-
plan kunnen uitgewerkt worden in een aparte 
beleidsregel. Met een beleidsregel worden de 
kaders ook formeel, juridisch vastgelegd, maar ze 
bieden meer interpretatieruimte dan in het 
omgevingsplan zelf. Ook kunnen in het omgevings-
plan open normen worden opgenomen. 

Ook de welstandsnota – waarin criteria zijn 
opgenomen die eraan bijdragen dat bij de beoor-
deling van nieuwe initiatieven rekening wordt 
gehouden met de inpassing in de bestaande 
(cultuurhistorisch waardevolle) context – wordt 
straks gekoppeld aan (of deels geïntegreerd in) het 
omgevingsplan. De term ‘welstand’ wordt daarbij 
vervangen door ‘het uiterlijk van bouwwerken’. 

Instructieregels van het Rijk
Voordat wordt gestart met het opstellen van een 
omgevingsplan is het goed om in beeld te brengen 
wat de kaders vanuit het Rijk en de provincie zijn.  
Rijk en provincies kunnen gemeenten instructies 
geven over de inhoud of motivering van een 
omgevingsplan.18 De instructieregel kan een termijn 
bevatten waarbinnen de gemeente de regel moet 
uitvoeren. Als de gemeente de instructieregel niet 
juist, niet volledig of niet op tijd uitvoert, kan de 
bestuursrechter het omgevingsplan geheel of 
gedeeltelijk schorsen of vernietigen. 

Het Rijk geeft instructies aan provincies en ge-
meenten via een Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB). In de Omgevingswet is vastgelegd dat het 
Rijk dat in ieder geval zal doen voor het behoud 
van cultureel erfgoed, met inbegrip van bekende of 
aantoonbaar te verwachten archeologische 
monumenten en de uitzonderlijke universele 
waarde van werelderfgoed.19 In het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (Bkl) geeft het Rijk daar uitwerking 
aan met instructieregels voor het beschermen van 
landschappelijke of stedenbouwkundige waarden 
en cultureel erfgoed.20 In het omgevingsplan moet 
rekening worden gehouden met het belang van 
behoud van cultureel erfgoed en daarvoor moeten 

regels worden gesteld.21 Het doel van de instructie-
regel is om in een vroeg stadium inzicht te ver-
schaffen in het aanwezige cultureel erfgoed20 en dit 
voldoende te beschermen. Ook moet er, indien van 
toepassing, rekening worden gehouden met de 
bescherming van werelderfgoed.22 Deze instructies 
houden uiteraard verband met de verplichtingen 
uit het Werelderfgoedverdrag (1972), het Verdrag 
van Valletta (1992) en het Verdrag van Granada 
(1994).

De manier waarop de instructie is geformuleerd, 
namelijk ‘rekening houden met’ is een verbreding 
ten opzichte van de huidige instructie tot het 
opnemen van cultureel erfgoed, in ieder geval in de 
toelichting van het bestemmingsplan.23 Met de 
Omgevingswet moet een gemeente cultureel 
erfgoed beschermen via de regels van het omge-
vingsplan. Het belang van cultureel erfgoed moet, 
naast andere belangen, uitdrukkelijk worden 
meegewogen bij het vaststellen van het omge-
vingsplan. Hiermee biedt de Omgevingswet dus 
meer garanties voor een zorgvuldige benadering 
van cultureel erfgoed dan de huidige wetgeving.

Instructieregels in de Omgevingsverordening 
NH2020 
De provincie geeft instructies aan gemeenten in 
een provinciale omgevingsverordening. Wat betreft 
erfgoed kunnen deze gaan over cultuurhistorische 
waarden van gebieden die de gemeentegrens 
overschrijden. Het is aan de gemeenten om de 
provinciale instructies uit te werken in het omge-
vingsplan. Als de gemeente de instructieregel niet 
juist, niet volledig of niet op tijd uitwerkt, kan de 
bestuursrechter het omgevingsplan geheel of 
gedeeltelijk schorsen of vernietigen.

De provincie Noord-Holland heeft de Omgevings-
verordening NH202024 vastgesteld die vanaf 17 
november 2020 van toepassing is (zie kader). Hierin 
is bijvoorbeeld een instructieregel opgenomen 
voor bescherming van ‘bijzondere provinciale land-
schappen’.25 Dit zijn gebieden die landschappelijk, 
aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van 
bijzondere waarde zijn. De instructieregel heeft de 
vorm van concrete gebiedsaanwijzingen, met 
aanduiding van de kernkwaliteiten en regels ter 
bescherming van die kernkwaliteiten. Ook de 
‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’ is opgeno-
men in een instructieregel, als een ruimtelijke 
kwaliteitseis bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
in het landelijk gebied.26 
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WAS

Erfgoedwet (Ew, 1 juli 2016)  

Heeft betrekking op het culturele erfgoed. art. 1.1 Ew (definitie)

Vooral gericht op duiding van roerend en onroerend erfgoed, 
waaronder museale objecten, musea, monumenten en archeologie.

Kern instrumenten: 
Erfgoedverordening en -register
Subsidies art. 3.16 en 3.17 Ew

art. 7.1 en 7.3 t/m 7.7 Ew

De eigenaar van een rijksmonument heeft een instandhoudingsplicht. art. 10.18 Ew jo. art. 11 
Monumentenwet (Mw)

Aanwijzing van rijksmonumenten, cultuurgoed of beschermde 
verzameling.

art. 3.1, 3.2 en 3.7 Ew

Bescherming van cultuurgoed (roerend erfgoed) art. 4.1-4.23 Ew

Vergunningvrij bouwen in, aan, op of bij monumenten Bijlage II, art. 3a en 4a Besluit 
omgevingsrecht (Bor)

Monumentencommissie verplicht voor rijksmonumenten, verbreding 
reikwijdte van advisering en meerdere rollen van de commissie is 
mogelijk.

art. 9.1 Ew jo. 15 Mw

Veranderingen wettelijke bepalingen met betrekking tot cultureel erfgoed

18



WAS
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waaronder museale objecten, musea, monumenten en archeologie.

Kern instrumenten: 
Erfgoedverordening en -register
Subsidies art. 3.16 en 3.17 Ew

art. 7.1 en 7.3 t/m 7.7 Ew

De eigenaar van een rijksmonument heeft een instandhoudingsplicht. art. 10.18 Ew jo. art. 11 
Monumentenwet (Mw)

Aanwijzing van rijksmonumenten, cultuurgoed of beschermde 
verzameling.

art. 3.1, 3.2 en 3.7 Ew

Bescherming van cultuurgoed (roerend erfgoed) art. 4.1-4.23 Ew

Vergunningvrij bouwen in, aan, op of bij monumenten Bijlage II, art. 3a en 4a Besluit 
omgevingsrecht (Bor)

Monumentencommissie verplicht voor rijksmonumenten, verbreding 
reikwijdte van advisering en meerdere rollen van de commissie is 
mogelijk.

art. 9.1 Ew jo. 15 Mw

WORDT

Omgevingswet (Ow, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022)

Heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en alle activiteiten 
daarin.

art. 1.2 Ow
 

Vooral gericht op omgang met onroerend erfgoed, waaronder 
(archeologische) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuur-
landschappen.

Kern instrumenten:
Omgevingsvisie 
Omgevingsplan (gemeente) 
Omgevingsverordening (provincie)
Omgevingsvergunning

 

art. 3.1 Ow
art. 2.4 Ow
art. 2.6 Ow
art. 5.1 Ow

De eigenaar van een rijksmonument heeft specifieke zorgplicht. art. 13.6 Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal)

Aanwijzing van gemeentelijke en provinciale monumenten, (rijks)
beschermde stads- of dorpsgezichten en cultuurlandschappen in het 
omgevingsplan door een functieaanduiding. Ook rijksmonumenten als 
het omgevingsplan aan het monument of aan de omgeving aanvullen-
de regels toekent of om dubbele regels te voorkomen.
Overgangsrecht bestaande gemeentelijke monumenten en rijks-
beschermde stads- en dorpsgezichten. 

art. 4.2 Ow

Art. 22.2 en 22.3 van de 
Invoeringswet (bruidsschat ) 
en H8, art. 8.1 e.v. van het 
Besluit bouwwerken leefom-
geving (Bbl)

Bescherming van rijksmonumenten (onroerend erfgoed) door verbods-
bepaling.

art. 13.12 Bal

Behoud van cultureel erfgoed in het omgevingsplan, als ook de 
omgeving van alle monumenten (ook rijksmonumenten) voor zover die 
monumenten door die aantasting worden ontsierd of beschadigd.

art. 5.130 Besluit kwaliteit 
leefomgeving (Bkl)

Vergunningvrije rijksmonumenten activiteit

Vergunningvrij bouwen in, aan, op monumenten
Vergunningvrij bouwen bij monumenten
Vergunningvrij bouwen op een locatie in een rijksbeschermd stads- 
of dorpsgezicht

art. 13.11 Besluit activiteiten 
leefomgeving

art. 2.15f en 2.15g lid 1 
art. 2.15f en 2.15g lid 2
art. 2.15f en 2.15g lid 3
Bbl

Gemeentelijke adviescommissie verplicht voor rijksmonumenten, 
verbreding reikwijdte van advisering (omgevingskwaltiteit) en 
meerdere rollen van de commissie is wenselijk.

art. 16.15a Ow en 17.9 Ow
Motie Veldman/Albert de Vries, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 
2014-2015, 33 962, nr. 120
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Ensemble van stolpen aan de binnenduinrand aan de Noorderweg in Schoorl. De omgeving van monumenten is afhankelijk van
situering, landschappelijke of stedelijke structuren en gebiedskarakteristieken.
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3. Variëren met regels voor 
activiteiten
Het nieuwe omgevingsplan wordt een bouwwerk 
van regels voor activiteiten die invloed hebben op 
de fysieke leefomgeving. De wijze waarop deze 
regels in het omgevingsplan worden opgenomen is 
niet vastgelegd. Gemeenten hebben hierin een 
grote mate van vrijheid. Gemeenten die bezig zijn 
met het omgevingsplan denken na over de 
structuur ervan. Hierin zijn verschillende opties 
mogelijk, zoals gebiedsgericht, functiegericht, 
activiteitgericht en themagericht. Elke regel heeft 
zijn eigen werkingsgebied. Dat kan de hele ge-
meente zijn, een binnenstad, een woonwijk een 
straat of één perceel. Voor welke structuur wordt 
gekozen maakt in beginsel niet uit – het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) zal uiteindelijk zo 
werken dat bij het klikken op een bepaalde locatie 
de regels voor die locatie getoond worden. Wel is 
de structuur van het omgevingsplan zichtbaar in de 
viewer van het DSO, dus dat maakt de structuur 
wel van belang. 

Functieaanduidingen kunnen worden gebruikt om 
de regels voor activiteiten locatiegericht te orde-
nen. Locaties met een functieaanduiding krijgen 
als het ware een etiket dat aangeeft wat de bedoe-
ling is op een bepaalde locatie of in een bepaald 
gebied: de beoogde functie – bijvoorbeeld wonen, 
detailhandel, kantoor, dienstverlening, bedrijven, 
verkeer of natuur. Zo’n locatie kan ook een bredere 
aanduiding hebben, zoals ‘gemengd gebruik’. Het 
opnemen van functies is een mogelijkheid, maar is 
niet verplicht. Uiteindelijk gaat het om de regels die 
voor activiteiten op een bepaalde locatie gelden. 
Een functieaanduiding kan gaan over een specifiek 
aspect, zoals de aanduiding ‘gemeentelijk monu-
ment’ of ‘stiltegebied’ en is in sommige gevallen 
voorschreven door het Rijk.27 In dit hoofdstuk 
verkennen we hoe je kunt variëren met enkele 
regels voor activiteiten die zien op cultureel 
erfgoed.

Het toekennen van functies
Op dit moment is het aanwijzen van lokaal erfgoed, 
zoals een gemeentelijk monument, een bevoegd-
heid van het college op basis van de gemeentelijke 
erfgoedverordening. Met de Omgevingswet wordt 
dit een bevoegdheid van de raad, omdat cultureel 
erfgoed in het omgevingsplan als functie wordt 
toegekend aan locaties (objecten of gebieden). Het 

wijzigen van het omgevingsplan is een raadsbe-
sluit. De gemeenteraad kan dit onder voorwaarden 
wel delegeren aan het college. Een delegatiebesluit 
houdt in dat het college het omgevingsplan mag 
wijzigen voor een bepaald onderwerp of deelge-
bied, bijvoorbeeld de functie gemeentelijk monu-
ment of andere erfgoedfuncties. 

De functies komen in de plaats van de (dubbel-)
bestemmingen die we nu kennen in het bestem-
mingsplan, zoals ‘Waarde – Archeologie’, ‘Waarde 
– Bouwhistorie’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie’. 
Anders dan voor bijvoorbeeld rijksmonumenten en 
gemeentelijke monumenten is er geen vaste 
terminologie voor het benoemen van cultureel 
erfgoed in het omgevingsplan. Waardevolle 
objecten en stedenbouwkundige en landschappe-
lijke structuren kunnen op verschillende manieren 
als functie worden benoemd.

Welke benaming ook wordt gekozen, het is zaak 
om te zorgen voor een stevig fundament voor 
toekenning van functies. Het moet duidelijk zijn op 
welke kernkwaliteiten en waardestellingen ze geba-
seerd zijn. Immers, een aanvraag die niet voldoet 
aan het omgevingsplan kan toch worden vergund 
als deze bijdraagt aan een ‘evenwichtige toedeling 
van functies aan locaties’. Van belang is om aan te 
geven dat zo’n evenwicht alleen mogelijk is als de 
kernkwaliteiten worden versterkt en een aanvraag 
bijdraagt aan het harmonieus samengaan van oud 
en nieuw in waardevolle historische gebieden.

De functie ‘gemeentelijk monument’ 
Gemeentelijke monumenten zijn voor de Omge-
vingswet ‘monumenten die op grond van het 
omgevingsplan worden beschermd’. De functie-
aanduiding ‘gemeentelijk monument’ is het 
zwaarste beschermingsinstrument dat de gemeen-
te in handen heeft. Deze functie heeft een bijzon-
dere status, want hiermee worden de betreffende 
regels uit de AMvB’s van toepassing. Voor gemeen-
telijke monumenten geldt een registerplicht en 
wordt het vergunningvrij bouwen ingeperkt (zie 
hoofdstuk 4). De procedure voor het aanwijzen van 
gemeentelijke monumenten blijft overigens in de 
erfgoedverordening staan, ook na invoering van 
het nieuwe omgevingsplan. Dit geldt ook voor het 
aanwijzen van archeologische monumenten. 
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Rijksmonumenten worden niet in het omgevings-
plan aangewezen. Aanwijzing daarvan vindt plaats 
op basis van de Erfgoedwet. Maar als de gemeente 
aanvullende regels stelt aan rijksmonumenten of 
hun omgeving dan is het wel nodig om het omge-
vingsplan hierop in te richten. Het gaat bijvoor-
beeld om regels voor gebruik, onderhoud en 
verbouwingen van rijksmonumenten. In dat geval 
is het handig om rijksmonumenten ook een functie 
te geven, zoals het lokale erfgoed, zodat de regels 
voor alle beschermde erfgoed gelijk zijn. Dit draagt 
bij aan de inzichtelijkheid van het erfgoed en de 
regelgeving daarvoor. Hoe werkbaar deze gedach-
te is, moet nog onderzocht worden, een mooi 
onderwerp voor een volgende publicatie. 

Andere functies voor waardevolle objecten 
Het omgevingsplan biedt kansen voor maatwerk. 
Gemeenten kunnen het instrumentarium uitbrei-
den met andere functies voor waardevolle objec-
ten, en hier naar eigen inzicht een lichte of zwaar-
dere mate van bescherming op leggen. Het staat de 
gemeente vrij om bijvoorbeeld objecten de functie 
‘beeldbepalend pand’ of ‘gemeentelijk monument 
light’ te geven. 

De functie ‘beschermd gezicht’ 
De Omgevingswet geeft in bijlage 1.1 een definitie 
van stads- en dorpsgezichten: ‘groepen van 
onroerende zaken, van algemeen belang vanwege 
hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structu-
rele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhis-
torische waarde en in welke groepen zich een of 
meer monumenten bevinden.’ De aanwijzing van 
een beschermd stads- of dorpsgezicht vindt plaats 
via het omgevingsplan. Op basis van de huidige 
regelgeving wordt een beschermd stads- of 
dorpsgezicht aangewezen door de minister 
(rijksbeschermd gezicht) of de gemeenteraad 
(gemeentelijk beschermd gezicht). De bescherming 
van de aanwijzingen vindt nu plaats via het 
bestemmingsplan. Het omgevingsplan neemt deze 
rol over. Beschermde stads- of dorpsgezichten 
kunnen worden aangewezen vanwege de in de 
begripsbepaling genoemde algemene belangen.
De minister stelt onder de Omgevingswet zelf geen 
beschermde stads- en dorpsgezichten meer vast. 
De minister kan straks een instructie geven aan de 
gemeenteraad tot het opnemen voor een locatie 
van de functie-aanduiding ‘rijksbeschermd stads- 
of dorpsgezicht’ in het omgevingsplan en tot het 
daarbij bepalen dat wordt voorzien in het bescher-
men van het stads- of dorpsgezicht, als dat nodig is 
voor het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast 
is specifiek voor rijksbeschermde stads- of dorps-
gezichten artikel 2.15g van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) relevant. In dit artikel wordt de 

link gelegd met de beperking van vergunningvrij 
bouwen in die gebieden en moet de functieaandui-
ding ‘rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht’ in het 
omgevingsplan worden opgenomen. 

De gemeentelijke bevoegdheid tot het vaststellen 
van beschermde stads- en dorpsgezichten die nu is 
opgenomen in de gemeentelijke erfgoedverorde-
ning gaat over naar de Omgevingswet. De raad (of 
het college van burgemeester en wethouders na 
delegatie door de raad) kan bij het vaststellen of 
wijzigen van een omgevingsplan gemeentelijke 
beschermde stads- of dorpsgezichten aanwijzen of 
wijzigen. Dit kan door een functieaanduiding 
‘gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht’ 
op te nemen of te wijzigen. Het staat de gemeente 
vrij om gemeentelijk beschermde stads- of dorps-
gezichten een andere naam te geven, bijvoorbeeld 
‘gemeentelijk dorpsgezicht’, ‘karakteristiek stads-
beeld’, ‘waardevol ensemble’ of ‘waardevol 
wederopbouwgebied’. De gemeente kan er ook 
voor kiezen de bescherming van waardevolle 
structuren op objectniveau te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door de functie ‘gemeentelijk monu-
ment’.

De provincies kunnen stads- en dorpsgezichten 
aanwijzen als beschermde structuur en hierover 
regels opnemen in hun omgevingsverordening. Dit 
kunnen rechtstreeks bindende regels zijn, maar 
ook instructies die gemeenten in het omgevings-
plan moeten verwerken.

De ‘omgeving van een monument’
Activiteiten in de omgeving van een monument 
kunnen effect hebben op de cultuurhistorische 
waarde van het monument. In het huidige bescher-
mingsregime wordt de omgeving van het monu-
ment maar mondjesmaat meegenomen. Als het 
gebeurt betreft het meestal (een deel van) de tuin 
en/of waardevolle objecten of begroeiing op het erf 
die onder de monumentale bescherming worden 
gebracht. De ruimere omgeving kan indirect 
worden beïnvloed via beschermde gezichten, het 
bestemmingsplan en de welstandsnota. 

Onder de Omgevingswet krijgt de omgeving van 
alle beschermde monumenten extra bescherming 
door een instructieregel van het Rijk in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het gaat om ingrepen 
in de omgeving die het monument ontsieren of 
beschadigen, en dus niet over ingrepen aan het 
monument of monumentale ensemble zelf. In het 
omgevingsplan moeten regels worden opgesteld 
die rekening houden met het voorkomen van 
aantasting van: 28
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• de omgeving van rijksmonumenten, voorbe-
schermde rijksmonumenten en monumenten 
die op grond van het omgevingsplan zijn 
beschermd, voor zover die monumenten door 
die aantasting worden ontsierd of beschadigd; 
en

• het karakter van in het omgevingsplan be-
schermde stads- of dorpsgezichten of be-
schermde cultuurlandschappen door de sloop 
van bestaande gebouwen, de bouw van 
nieuwe gebouwen of andere belangrijke 
veranderingen.

De gemeente mag hier zelf invulling aan geven, 
maar het Rijk kan ingrijpen als het onvoldoende 
gebeurt. Hóe invulling te geven aan deze regel is 
nog niet zo eenvoudig. Het is zaak om te bepalen 
wat de omgeving, of misschien beter, de invloeds-
sfeer van het monument is, hoever die reikt en 
wanneer een activiteit of ontwikkeling in de 
omgeving de monumentale waarde aantast. Dit is 
voor elk monument anders en daarom is het 
moeilijk om generieke regels op te stellen. 

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) zijn enkele steunpunten en de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) bezig met het 
opstellen van een ‘Handreiking voor de omgeving 
van het monument’. Onderzocht wordt hoe de 
omgeving van het monument kan worden opgeno-
men in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.29 
Denkrichtingen zijn bijvoorbeeld het opnemen van 
de omgeving in de redengevende omschrijving, het 
karteren van invloedssferen of het benoemen van 
cultuurhistorisch waardevolle ensembles. Voor de 
omgeving kan een functie met een eigen werkings-
gebied in het omgevingsplan worden opgenomen 
die als laag wordt toegevoegd aan de percelen 
waarop die waarde betrekking heeft, een voor-
beeld is weergegeven in Figuur 3.

De concrete begrenzingen laten zich goed verbeel-
den op kaartmateriaal en kunnen gebruikt worden 
voor het vastleggen van het werkingsgebied voor 
de regels in het omgevingsplan. 

Het zal niet eenvoudig zijn om de omgeving van 
een monument goed te begrenzen. Hoe ver reikt 
de omgeving van een monument? Wordt dit 
bepaald door een perceelsgrens of door een 
meetkundige rekenformule zoals bij een molenbio-
toop? Zijn het ook de zichtlijnen naar een kerk- of 
watertoren die een nieuwe woonwijk verrijken? En 
een stolpboerderij in een open agrarisch lint heeft 
een andere omgeving dan een stolpboerderij in 
een besloten dorpscentrum. Idealiter wordt de 
omgeving dus niet generiek gedefinieerd maar 
afhankelijk gemaakt van situering, landschappelij-
ke of stedelijke structuren en gebiedskarakteristie-
ken. Misschien zelfs ook door rekening te houden 
met de dynamiek van potentiële ontwikkelingen in 
de omgeving. Dat vraagt meer tijd, maar biedt wel 
een zorgvuldige en integrale benadering die kan 
resulteren in een biotoop op maat. 

Een vraag hierbij is welke invloed een ingreep in de 
omgeving op het monument mag hebben. Wat is 
nog acceptabel en wanneer wordt er een grens 
overschreden? Je moet dus weten waarin de 
waarde van het monument schuilt en wat de 
wisselwerking is met de omgeving. Dit gesprek zou 
gevoerd moeten worden tussen erfgoeddeskundi-
gen en stedenbouwkundigen, landschapsdeskun-
digen en andere ruimtelijke specialisten. Bij dit 
proces kunnen ook bewoners een rol spelen. 
Lokale kennis en betrokkenheid van bewoners 
zorgen voor een goede onderbouwing en draag-
vlak voor de keuzes die de gemeente maakt.

Figuur 3: Functieaanduiding ‘gemeentelijk monument’ en werkingsgebied ‘omgeving gemeentelijk monument’. (Bron: Rho adviseurs)
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De monumentale bebouwing van de Werven van Marken kan niet los worden gezien van het omringende lager gelegen landschap 
en de (voormalige) bedreiging van de zee.

2424



4. Het vergunningvrij bouwen
Met het omgevingsplan richt de gemeente een 
eigen vergunningstelsel in. Zoals zichtbaar in de 
regelpiramide (zie hoofdstuk 2) vormt het vergun-
ningstelsel een laag tussen de algemene regels en 
een algemeen verbod. Het vergunningstelsel is een 
belangrijk regie-instrument van de gemeente. In dit 
hoofdstuk verkennen we de verruimde mogelijkhe-
den om regie te voeren op het vergunningvrij 
bouwen. Voor cultureel erfgoed is dat een manier 
om het beschermen van de cultuurhistorische 
waarden in balans te brengen met het bieden van 
ruimte voor veranderingen en transformatie. Dit is 

bepaald niet eenvoudig. Ter ondersteuning geeft 
Figuur 4 (schema hieronder) weer hoe het vergun-
ningvrij bouwen is geregeld onder de Omgevings-
wet. Onderscheid wordt gemaakt tussen dat wat 
op landelijk niveau vergunningvrij blijft en dat wat 
via de bruidsschat naar de gemeenten wordt 
overgeheveld. Van daaruit brengt de gemeente het 
vergunningvrij bouwen – al dan niet in aangepaste 
vorm – over naar het nieuwe omgevingsplan. In de 
grijze blokken zijn de onderdelen ten aanzien van 
cultureel erfgoed weergegeven. In dit hoofdstuk 
volgen we deze stappen. 

Figuur 4: Systematiek vergunningvrij bouwen. (Bron: SCHOUT rv&b)
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Landelijk vergunningvrij bouwen: de regels van 
het Rijk
Vergunningvrij bouwen is nu geregeld in het Besluit 
omgevingsrecht (Bor).30 Een deel van deze vergun-
ningvrije bouwwerken blijft onder de Omgevings-
wet op landelijk niveau vergunningvrij.31 Dit wordt 
geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).32 Het kan worden gezien als een minimum 
dat het Rijk aan de gemeenten oplegt. Deze regels 
staan boven het omgevingsplan en zijn voor alle 
gemeenten hetzelfde. Denk aan gewoon onder-
houd, zonnepanelen, dakkapellen, straatmeubilair. 
Gemeenten hebben daar alleen invloed op als er 
sprake is van een ernstige ontsiering van het 
uiterlijk van het bouwwerk (exces), mits ze de 
regeling daarvoor opnemen in het nieuwe omge-
vingsplan.33  

Het Rijk heeft dit vergunningvrij bouwen beperkt 
voor (voor)beschermde gemeentelijke, provinciale 
en rijksmonumenten en de rijksbeschermde 
stads- of dorpsgezichten.34 Zo blijven alle omge-
vingsplanactiviteiten in, aan of op (voor)bescherm-
de monumenten vergunningplichtig.35 Voor 
activiteiten bij een monument en in rijksbescherm-
de stads- en dorpsgezichten is onder bepaalde 
voorwaarden wel meer vergunningvrij, bijvoor-
beeld het verrichten van gewoon onderhoud. 
Nieuw is dat het gewone onderhoud alleen 
vergunningvrij is als, naast de detaillering, profile-
ring en vormgeving van het bouwwerk, ook de 
kleur en materiaalsoort niet wijzigen.

De beperking van het landelijk vergunningvrij 
bouwen geldt niet voor ander lokaal erfgoed zoals 
beeldbepalende of karakteristieke panden of 
gemeentelijke beschermde gezichten die worden 
aangewezen in het omgevingsplan. De functie 
‘gemeentelijk monument’ is dus de enige functie 
waarmee de gemeente de rijksregels voor het 
vergunningvrij bouwen kan uitzetten. 

Tot slot zijn er in het Besluit activiteiten leefomge-
ving (Bal) enkele vergunningvrije rijksmonumen-
tenactiviteiten opgenomen.36 Het gaat dan om de 
noodzakelijke ingrepen die zijn gericht op het 
behoud van het monument en inpandige wijzigin-
gen aan onderdelen die geen monumentale 

waarde hebben. Een gemeente kan ter aanvulling 
nog nadere maatwerkregels in het omgevingsplan 
opnemen, zoals een meldingsplicht als een 
eigenaar besluit inpandig iets aan te passen.

Lokaal vergunningvrij bouwen in het tijdelijke 
omgevingsplan
Een flink deel van het vergunningvrij bouwen wordt 
met de bruidsschat overgeheveld naar het tijdelijke 
omgevingsplan.37 Daarmee geeft het Rijk de regie 
aan de gemeente, die later bij vaststelling van (een 
deel van) het nieuwe omgevingsplan aan de 
knoppen van dit vergunningvrij bouwen kan 
draaien. De systematiek van het vergunningvrij 
bouwen uit de bruidsschat is vergelijkbaar met de 
systematiek en de voorwaarden uit bijlage II van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

Er zijn twee categorieën.

• Vergunningvrij bouwwerk waarbij de overige 
regels uit het tijdelijke omgevingsplan (lees 
bestemmingsplannen) onverminderd van 
toepassing blijven.38 Dat betekent dat het 
alleen vergunningvrij is als er geen andere 
regels in het tijdelijke omgevingsplan zijn die 
het alsnog vergunningplichtig maken.39 Deze 
categorie is alleen binnenplans vergunningvrij. 
Het gaat om meerdere typen bouwwerken, 
bijvoorbeeld bijbehorende bouwwerken tot vijf 
meter hoog en dakkapellen aan de voorkant 
als er geen welstandscriteria van toepassing 
zijn. De vergunningvrije mogelijkheden zijn 
beperkt als er sprake is van (voor)beschermde 
monumenten, archeologische monumenten 
en rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten.

• Vergunningvrij bouwwerk ongeacht de andere 
regels in het omgevingsplan.40 Deze categorie 
is zowel binnenplans als buitenplans vergun-
ningvrij.41 Het gaat om onder bepaalde 
restricties bouwen van bijbehorende bouw-
werken; onder bepaalde restricties bouwen 
van erfafscheidingen en het gebruiken van een 
bestaand bouwwerk voor mantelzorg. Dit is 
niet van toepassing in, aan, op of bij een (voor)
beschermd monument of in rijksbeschermde 
stads- of dorpsgezichten.42
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Lokaal vergunningvrij bouwen in het nieuwe 
omgevingsplan
De gemeente krijgt meer regie over het vergunning-
vrij bouwen. In (een deel van) het nieuwe omge-
vingsplan kan de gemeente het vergunningvrij 
bouwen desgewenst verruimen of juist plaatselijk 
beperken. Gemeenten mogen de regels voor de 
overgehevelde vergunningvrije omgevingsplanacti-
viteiten in het nieuwe omgevingsplan aanpassen 
voor het hele grondgebied of voor specifieke 
gebieden. De regels uit de bruidsschat kunnen 
immers worden behouden, gewijzigd of geschrapt. 
Dit uiteraard binnen de grenzen van de instructie-
regels van het Rijk en de provincie. In Noord-Hol-
land kan het bijvoorbeeld van belang zijn om bij 
dorpslinten in een waardevol landschap te zorgen 
dat de onbebouwde stukken tussen de bebouwing 
doorzicht blijven bieden naar het open landschap 
achter het lint. Door het vergunningvrij bouwen 
hier (geheel of gedeeltelijk) te beperken, kunnen 
deze doorzichten beter beschermd worden.

Wat landelijk (op grond van het Bbl) vergunningvrij 
is kan niet beperkt worden met het omgevings-
plan, het kan wel worden verruimd door ook 
andere bouwactiviteiten vergunningvrij te maken. 
Ook als het gaat om (voor)beschermde monumen-
ten en rijksbeschermde gezichten kan de gemeen-
te meer vergunningvrije bouwwerken toestaan. Dit 
is prettig, want soms is enige flexibiliteit en nuan-
cering wenselijk, bijvoorbeeld door het verruimen 
van vergunningvrij bouwen voor locaties in het 
beschermde gezicht die minder kwetsbaar of 
minder waardevol zijn. De instructieregels van het 
Rijk en de provincie over cultureel erfgoed blijven 
echter onverminderd van toepassing: in het 
omgevingsplan moet rekening worden gehouden 
met het belang van cultureel erfgoed en het 
voorkomen van ontsiering en beschadiging van 
monumenten en met bescherming van hun 
omgeving.43 De vraag is dus in hoeverre je vergun-
ningvrij bouwen kan verruimen zonder deze 
instructieregel te overtreden. Waarschijnlijk kan dit 
alleen als de vergunningvrije activiteit niet van 
invloed is op de monumentale waarden. De regie 
hierop is een lastige opgave, maar ook een kans 
voor maatwerk. De koppeling met een onder-
zoeksplicht en een goede advisering kan voor een 

specifieke situatie uitkomst bieden. Dat is soms 
beter dan bij voorbaat alles voor elke situatie te 
verbieden.
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Erfgoed opnemen in het omgevingsplan vergt de omslag naar een cultuur waarin mensen constructief en ideeënrijk samenwerken.  
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5. Samenwerken en oefenen 
Hoe bereiden we ons voor op het in werking treden 
van de Omgevingswet? In iedere gemeente zal dit 
proces anders verlopen, maar duidelijk is dat niets 
doen geen optie meer is. Als erfgoedspecialist werk 
je samen met heel veel mensen uit andere secto-
ren aan de omgevingsvisie, het omgevingsplan en 
soms ook aan de omgevingstafel. De omgevingsta-
fel is een proces van vooroverleg over een initiatief 
met bestuurlijke partners, ketenpartners en 
belanghebbenden. Vooral als een complexe 
vergunningaanvraag naar verwachting niet binnen 
8 weken kan worden doorlopen, is een uitgebrei-
der vooroverleg zoals de ‘omgevingstafel’ een 
manier om vooraf een advies te geven aan de 
initiatiefnemer. Veel gemeenten zijn hier inmiddels 
mee aan het oefenen. Integraliteit is daarbij het 
sleutelwoord. In dit slothoofdstuk bespreken we 
hoe dat vorm kan krijgen en hoe de gemeente zich 
kan voorbereiden op de eerste vaststelling van (een 
deel van) het nieuwe integrale omgevingsplan.

Cultureel erfgoed als onderdeel van het kwali-
teitsbeleid 
De doelstellingen van het omgevingsplan moeten 
in het verlengde liggen van de maatschappelijke 
doelen van de Omgevingswet, namelijk een 
gezonde en veilige leefomgeving met een goede 
omgevingskwaliteit. De regels voor cultureel 
erfgoed maken deel uit van die integrale kwaliteits-
doelstelling. Ze hebben dus niet alleen te maken 
met het monument, de bouwhistorie en het 
historische weefsel, maar ook met de fysieke 
leefomgeving als geheel, het samenbrengen van 
gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit en 
het samengaan van natuur en cultuur. Integratie 
van cultureel erfgoed met andere aspecten van 
omgevingsbeleid is goed mogelijk in de vroege 
fasen van planvormingsprocessen, als er visies, 
doelstellingen en opgaven worden verkend en 
besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag 
hoe om te gaan met duurzaamheidsmaatregelen in 
beschermde gebieden, of welke afwegingen een 
rol spelen bij de locatiekeuze voor zonnevelden. 
Naarmate een planproces vordert, zullen de regels 
gedetailleerder en steeds objectgerichter worden. 
Bij het opstellen van het omgevingsplan moet een 
balans worden gevonden tussen het sectorale 
erfgoedbelang en het integrale belang van een 

goede omgevingskwaliteit. Integratie biedt kansen 
om cultureel erfgoed een brede reikwijdte en een 
vanzelfsprekende rol te geven in alle afwegingen 
en adviezen over omgevingsplanactiviteiten. 
Diverse gemeenten experimenteren met het 
vernieuwende proces van de ‘omgevingstafel’ zoals 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
dat aanbeveelt.44 In veel Noord-Hollandse gemeen-
ten wordt daarbij ook een combinatie gezocht met 
de onafhankelijke advisering. Naarmate het 
ontwerp en de uitwerking van een initiatief vorde-
ren, zal op onderdelen vaak meer specialistische 
kennis van erfgoed nodig zijn. De ambtelijke 
diensten kunnen hierbij een rol spelen, maar 
bijvoorbeeld ook de specialisten uit de centrale 
erfgoedcommissie van MOOI Noord-Holland. 

Voorbereiding op het vaststellen van (een deel 
van) het nieuwe omgevingsplan
Naar verwachting zal het nieuwe omgevingsplan 
gefaseerd en per deelgebied vastgesteld worden 
totdat het in één gemeentedekkend omgevings-
plan resulteert. Daarom doen gemeenten er goed 
aan om nu al na te denken over de opzet en 
systematiek van het nieuwe omgevingsplan, als 
basis voor de deeluitwerkingen. Hiermee wordt 
voorkomen dat voor elke uitwerking een nieuwe 
regelsystematiek wordt toegepast. 

Een gemeentelijk handboek of leidraad waarin de 
werkwijze wordt vastgelegd kan bijdragen aan 
uniformiteit tussen de deelomgevingsplannen. 
Zo’n handboek gaat in op de structuur van het 
omgevingsplan en hoe de gemeente omgaat met 
de bruidsschat, de gemeentelijke verordeningen 
en de regelruimte die de Omgevingswet biedt. Een 
handboek is een leidraad bij het opstellen van een 
deelomgevingsplan (hiermee wordt een wijziging 
van het tijdelijke omgevingsplan bedoeld) en kan 
ook gebruikt worden door externe partijen die voor 
de gemeente of een initiatiefnemer een deelomge-
vingsplan opstellen. In het handboek kan een apart 
hoofdstuk over cultureel erfgoed in het omgevings-
plan worden opgenomen. Een gemeente kan er 
zelfs voor kiezen om een apart deelhandboek op te 
stellen voor de regelsystematiek voor cultureel 
erfgoed. 
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Een gebied met veel cultureel erfgoed en met verschillende functies, zoals een centrumgebied, is bij uitstek geschikt als pilot omdat er 
sprake zal zijn van allerlei situaties, functies en activiteiten.
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Een pilot of experiment kan veel informatie 
opleveren. Het maken van een omgevingsplan 
voor het hele gemeentelijk grondgebied is een 
enorme opgave. Het is handiger om met een 
deelgebied als pilot te gaan oefenen. Dit zorgt er 
ook voor dat de gemeentelijke organisatie goed 
voorbereid is op het werken met het omgevings-
plan. Een gebied met veel cultureel erfgoed en met 
verschillende functies, zoals een centrumgebied, is 
bij uitstek geschikt als pilot omdat er sprake zal zijn 
van allerlei situaties, functies en activiteiten. Op 
deze manier kan de gemeente oefenen met de 
decentrale regels, maatwerk en het op een goede 
manier regelen van cultureel erfgoed. Er zijn al 
voorbeelden beschikbaar voor verschillende 
deelgebieden. 

Tot slot 
Dit artikel is niet op een achternamiddag geschre-
ven. Er was veel discussie en gepuzzel nodig, zelfs 
al hadden we allemaal de nodige ervaring en 
kennis toen we eraan begonnen. Het is taaie, 
complexe materie die nog volop in ontwikkeling is. 
We hebben de pen desalniettemin ter hand 
genomen, ook om samen geleidelijk verder te 
komen. We zien grote kansen voor zorgvuldige, 
flexibele begrijpelijke regels voor cultureel erfgoed. 
We hopen de lezers van dit artikel een zetje in de 
rug te geven om die kansen te pakken. Het Steun-
punt Monumenten en Archeologie Noord-Holland 
is graag beschikbaar voor verdere vragen en 
schroom niet om suggesties en aanvullingen terug 
te geven.
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1 Zie bijvoorbeeld de sprekende voorbeelden in de Erfgoed 
Deal: https://www.erfgoeddeal.nl/.
2 Zie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/
erfgoedparticipatie-faro.
3Zie: https://www.steunpunterfgoednh.nl/erf-
goed-in-de-omgevingswet/.
4 Zie: https://www.steunpunterfgoednh.nl/erf-
goed-in-de-omgevingswet-inzichten-en-handige-tips.
5 ‘Handreiking Begrippenkader cultureel erfgoed onder de 
Omgevingswet’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie: 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omge-
vingswet/omgevingsplan.
6 Artikel 4.2, eerste lid, Omgevingswet.
7 STOP = STandaard voor Officiële Publicaties. TPOD = 
ToepassingsProfielen voor Omgevingsdocumenten in het 
kader van de Omgevingswet.
8 Artikel 4.19 Omgevingswet.
9 Rho adviseurs voor leefruimte en De Publieke Zaak, Wetge-
ving en beleidsondersteuning hebben in opdracht van de 
VNG en BZK de Handreiking Verordeningen en het 
omgevingsplan opgesteld. In de Handreiking is een proces 
opgenomen voor het omgaan met de regels van de 
gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan: 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/verordenin-
gen-en-het-omgevingsplan_20201217.pdf.
10 Zie: https://erfgoedenruimte.nl/erfgoed-het-bestem-
mingsplan en https://erfgoedenruimte.nl/voorbeeldre-
gels.
11 Op grond van artikel 3.1.6 lid 5 sub a van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) wordt in de toelichting van het 
bestemmingsplan in ieder geval neergelegd: ‘een beschrij-
ving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden.’
12 De weigeringsgrond voor welstand uit de Woningwet 
komt terug in het tijdelijk omgevingsplan als regel, 
gekoppeld aan de vergunningplicht voor bouwen. De 
welstandsnota met de criteria komt niet in het tijdelijk 
omgevingsplan terug, maar blijft voorlopig wel bestaan als 
aparte beleidsregel voor het uiterlijk van bouwwerken 
conform art. 4.19 Ow. Dit is geregeld in het overgangsrecht 
artikel 4.114 Invoeringswet. Het is aan de gemeente om ‘het 
uiterlijk van bouwwerken’ in het nieuwe omgevingsplan op 
dezelfde of een andere manier te regelen.
13 De meeste gemeenten hebben archeologie al goed in 
bestemmingsplannen vertaald, waardoor de betekenis van 
dit deel van de erfgoedverordening al gering is.

14 Het Rijk legt daarbij enkele wettelijke regels op. De 
wettelijke taak van de commissie is het uitbrengen van 
advies over vergunningaanvragen met betrekking tot 
rijksmonumenten (uitgezonderd archeologische rijksmonu-
menten) en over een aanvraag om een omgevingsvergun-
ning voor een andere activiteit, in door de raad aangewezen 
gevallen of als het college van burgemeester en wethouders 
daartoe aanleiding ziet. Enkele leden van de commissie 
moeten deskundig zijn op het gebied van de monumenten-
zorg. B en W kan de commissie advies vragen over het 
ontwikkelen van beleid.
15 Omgevingswet artikel 17.9 en Motie Veldman/Albert de 
Vries, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 962, nr. 
120.
16Zie: https://vng.nl/publicaties/handreiking-adviesstel-
sel-omgevingskwaliteit 
en https://.vng.nl/nieuws/nieuw-modelverorde-
ning-op-de-gemeentelijke-adviescommissie.
17 Deze werkwijze sluit aan op het stappenschema van de 
VNG dat is uitgewerkt in een aantal staalkaarten voor het 
omgevingsplan. Het in beeld brengen van de kaders geeft 
invulling aan de vraag: wat moet, wil of kan ik regelen in het 
omgevingsplan? Zie voor de staalkaarten: https://vng.nl/
artikelen/staalkaarten-omgevingsplan.
18 Artikel 2.22 e.v. Omgevingswet.
19 Artikel 2.28 Omgevingswet.
20 De grondslag hiervoor is opgenomen in artikel 4.3 
Omgevingswet waarin staat dat in AMvB’s regels kunnen 
worden gesteld over activiteiten die cultureel erfgoed en 
werelderfgoed betreffen. Deze regels worden gesteld met 
het oog op behoud daarvan en strekken er in ieder geval 
toe dat beschadiging of vernieling van cultureel erfgoed 
wordt voorkomen en dat het, voor zover het gaat om monu-
menten, in stand wordt gehouden (artikel 4.28). De regels 
over activiteiten die werelderfgoed betreffen worden 
gesteld met het oog op het behoud van de uitzonderlijke 
universele waarde van werelderfgoed en strekken er in ieder 
geval toe dat beschadiging of vernieling van werelderfgoed 
wordt voorkomen (artikel 4.29).
21 Artikel 5.130 lid 2 Bkl: met het oog op het belang van het 
behoud van cultureel erfgoed worden in een omgevings-
plan in ieder geval regels gesteld ter bescherming van 
daarvoor in aanmerking komend cultureel erfgoed, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volgende beginselen: a. 
het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van 
op grond van het omgevingsplan beschermde monumen-
ten en archeologische monumenten; b. het voorkomen van 
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verplaatsing van op grond van het omgevingsplan 
beschermde monumenten of een deel daarvan, tenzij dit 
dringend is vereist voor het behoud van die monumenten; 
c. het bevorderen van het gebruik van monumenten, zo 
nodig door wijziging van die monumenten, rekening 
houdend met de monumentale waarden; d. het voorkomen 
van aantasting van: 1°. de omgeving van rijksmonumenten, 
voorbeschermde rijksmonumenten en monumenten die op 
grond van het omgevingsplan zijn beschermd, voor zover 
die monumenten door die aantasting worden ontsierd of 
beschadigd; en 2°. het karakter van in het omgevingsplan 
beschermde stads- of dorpsgezichten of beschermde 
cultuurlandschappen door de sloop van bestaande 
gebouwen, de bouw van nieuwe gebouwen of andere 
belangrijke veranderingen; en e. het conserveren en in 
stand houden van archeologische monumenten, bij 
voorkeur in situ.
22 Artikel 5.131 Bkl.
23 Artikel 3.1.6 Bro.
24 zie: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/
Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/
Omgevingsverordening.
25 Zie: Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland, art. 
6.46 en bijlage 6.
26 Zie: Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland art. 
6.59 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/
Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/
Omgevingsverordening en https://leidraadlc.noord-hol-
land.nl
27 Zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelge-
ving/instrumenten/omgevingsplan/.
28 Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 5.130, lid 2.
29 Zie ook: https://www.geldersgenootschap.nl/bestan-
den/Afbeeldingen/1948-1/DEF_Omgevingswet__de_om-
geving_van_het_monument_3.pdf.
30 Artikel 2.3 Bor.
31 Dat betekent nog wel dat een bouwwerk technisch moet 
voldoen aan gestelde rijksregels. In de wet is namelijk een 
‘knip’ gemaakt tussen vergunningverlening voor de 
technische bouwkwaliteit en voor de ruimtelijke regels 
zoals opgenomen in het omgevingsplan. Dit hoofdstuk gaat 
over het ruimtelijk deel van een vergunning voor bouwen 
(omgevingsplanactiviteit).
32 Afdeling 2.3, art. 2.15 e t/m g Bbl.
33 De regels voor ernstige ontsiering (nu ernstige mate van 
strijdigheid met redelijke eisen van welstand) zijn opgeno-
men in de bruidsschat en zijn dus onderdeel van het 

tijdelijke omgevingsplan (artikel 22.7 Ib). Ze moeten wel 
worden overgeheveld naar het nieuwe (deel)omgevings-
plan. Dit is een punt van aandacht bij het opstellen van het 
nieuwe (deel)omgevingsplan of de verordening op de 
fysieke leefomgeving.
34 Artikel 2.15g Bbl.
35 Hiermee worden bedoeld alle omgevingsplanactiviteiten 
bestaande uit: a. een bouwactiviteit; b. het in stand houden 
van een bouwwerk; of c. het gebruiken van een bouwwerk.
36 Artikel 13.11 Bal.
37 Invoeringsbesluit hoofdstuk 7 (bruidsschat omgevings-
plan), artikelen 22.23 e.v.
38 Artikel 22.27 Invoeringsbesluit (bruidsschat omgevings-
plan) Uitzonderingen op de vergunningplicht uit artikel 
22.26 - omgevingsplan onverminderd van toepassing.
39 Vergelijkbaar met artikel 3 van bijlage II van het Bor, 
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen 
omgevingsvergunning is vereist.
40 Artikel 22.36 Invoeringsbesluit (bruidsschat omgevings-
plan) Binnenplanse vergunningvrije activiteiten van 
rechtswege in overeenstemming met dit omgevingsplan.
41Vergelijkbaar met artikel 2 lid 3, 12 en 22 van bijlage II van 
het Bor.
42 Artikel 22.38 Invoeringsbesluit (bruidsschat omgevings-
plan) Inperkingen vergunningvrij bouwen zoals geregeld 
met artikel 22.36 vanwege cultureel erfgoed. 
43 Artikel 5.130 Bkl.
44 Zie: https://vng.nl/artikelen/omgevingstafel.
45 Zie bijvoorbeeld: https://aandeslagmetdeomgevings-
wet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/
tips-maken-omgevingsplan-0/staalkaarten-casco-omge-
vingsplan/ en https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/
voorbeelden-van-het-omgevingsplan/ en https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documen-
ten/rapporten/2016/12/15/pionieren-met-de-omgevings-
wet.
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Auteurs
José van Campen 
José werkt als zelfstandig planoloog onder de naam 
José van Campen Woord en Plaats. Zij is gespeciali-
seerd in beleid voor een goede omgevingskwaliteit en 
houdt zich momenteel vooral bezig met de veranderin-
gen in de ruimtelijke kwaliteitsadvisering. De komst 
van de Omgevingswet en de zoektocht naar integrale 
omgevingskwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Joske Poelstra 
Joske is projectleider en jurist bij Rho Adviseurs voor 
leefruimte, met als belangrijkste specialisatie het 
omgevingsplan. Samen met gemeenten werkt ze aan 
bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, 
handboeken voor het omgevingsplan, voorbeeldre-
gels, omgevingsplannen als pilot en voor gebiedsont-
wikkelingen. 

Bas Schout
Bas is planoloog en eigenaar van adviesbureau 
SCHOUT ruimtelijke vormgeving & beleid. Hij heeft zich 
afgelopen jaren verdiept in de Omgevingswet en heeft 
gewerkt aan implementatie- en verandertrajecten en 
gemeentelijk beleid op het gebied van erfgoed en 
ruimtelijke kwaliteit.
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Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

info@steunpunterfgoednh.nl | www.steunpunterfgoednh.nl
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