Modelerfgoedverordening
en de Omgevingswet
Gefaseerde aanpak modelverordeningen

23 november 2021 – Diana van Leeuwen-Menheere (projectleider VNG modelverordeningen en
Omgevingswet)

Modelverordeningen met regels over de fysieke
leefomgevingen aanpassen ivm Omgevingswet
•

Omgevingswet :
• Wabo en art. 38 mon.wet vervallen per 1 juli 2022
Regels over de fysieke leefomgeving verplicht in één omgevingsplan
•
•

•

Overgangsrecht: wijziging art. 3.16 Erfgoedwet (IOw, art. 2.8, onderdeel B)

•

•

Tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege): archeologische monumentenzorg
Nieuw omgevingsplan: vóór 2030, erfgoed overzetten naar omgevingsplan
Regels fysieke leefomgeving mogen niet meer in erfgoedverordening

Aktie gemeenten: aan de slag met erfgoedverordening in twee fasen:
• 1. Vóór 1 juli 2022 lokale erfgoedverordening gewijzigd vaststellen
• 2. Na 1 juli 2022 en vóór 2030 onderdelen lokale erfgoedverordening verplicht opnemen in
omgevingsplan

Fase I

Erfgoed (korte termijnactie VNG)

- Reguliere VNG dienstverlening
- Modelverordening 2016, gewijzigd model (VNG ledenbrief 21/068 d.d. 30 sept 2021)
* grondslagen per 1 juli 2022
* verwijzingen naar Omgevingswetbepalingen
* juridisch-technische verbeteringen
* gemeentelijke adviescommissie vervalt - separate modelverordening
* aansluiting bij bepalingen Besluit bouwwerken leefomgeving (vergunningvrij)
* intrekkingvoorwaarden omgevingsvergunning vervallen
* Archeologie vangnet (facultatief art. 23 MV)
lid 1 – aansluiting bij Ow/Besluit kwaliteit leefomgeving
lid 2 – rechtstreeks onderdeel tijdelijk omgevingsplan

Korte termijn acties voor gemeenten
•

-

Vaststellen wijzigingsverordening uiterlijk juni 2022
- Inwerkingtreding wijzigingsverordening per datum
inwerkingtreding Omgevingswet,
let op uitzondering: artikel 23 iwtr daags vóór
inwerkingtreding Omgevingswet (art. 38 Mon.wet)

•

-

•

-

Wijzigingsverordening bruikbaar tot inwerkingtreding nieuw
omgevingsplan of uiterlijk 31dec2029, maar …
Ga nu al samen met omgevingsrecht juristen nadenken over
geleidelijk uitfaseren huidige werkwijze en introductie erfgoed in
omgevingsplan

Fase II
•

Erfgoed (planning 2022)

VNG implementatie ondersteuning model-erfgoedverordening:
- Handreiking:
aanleiding, rol VNG,
ambitie omgevingsplan, ambitie modelverordening,
wettelijke kaders,
bouwstenen omgevingsplan, bouwstenen verordening

- Set regels modelverordening, inhoudelijk Ow-proof, met toelichting
erfgoedregister
gemeentelijk beschermd cultuurgoed/verzameling
handhaving en toezicht

Vervolgacties voor gemeenten
Inhoudelijk aanpassen regels lokale erfgoedverordening aan systematiek Ow
- Handreiking Verordeningen en het Omgevingsplan
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/verordeningen-en-hetomgevingsplan_20201217.pdf
- In voorbereiding: VNG Handreiking en inhoudelijk aangepaste model-erfgoedverordening
- Directe samenhang met Casco Omgevingsplan, Staalkaarten Omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/handleiding-ontwerpen-omgevingsplan
- In voorbereiding: RCE voorbeeldregels stads- en dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten
- Gemeente bepaalt zelf implementatiemoment fase II (tussen juli 2022 en eind 2029)
- Werk samen met gemeentelijke omgevingsrecht juristen aan geleidelijke uitfasering huidige
werkwijze en introductie erfgoed in omgevingsplan;
- Alle aangewezen erfgoed moet een werkingsgebied hebben en onderdeel uitmaken van
omgevingsplan.

