
woensdag, 22 maart 2017

23 november 2021

Masterclass erfgoed en het omgevingsplan



Welkom  

• Thema’s archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en Omgevingswet

• Dinsdag 14 December: Masterclass Verduurzaming monumenten

• Masterclasses erfgoed en de Omgevingswet

• Publicaties over erfgoed en de Omgevingswet

• Dinsdag 30 November: vragenuurtje n.a.v. de masterclass

• https://www.steunpunterfgoednh.nl
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https://www.steunpunterfgoednh.nl/


Agenda Masterclass

15.30 - 17.00 uur

• Welkom door Kim Zweerink

• Monumenten en het omgevingsplan - Joske Poelstra (Rho adviseurs)

Vragenronde

• De model erfgoedverordening - Diana van Leeuwen (VNG)

Vragenronde

• Afsluiting door Kim Zweerink
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woensdag, 22 maart 2017

23 november 2021

Masterclass erfgoed en het omgevingsplan
Monumenten en het omgevingsplan

Joske Poelstra - Rho adviseurs voor leefruimte



Cultureel erfgoed en de Omgevingswet
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Grondslag in de Omgevingswet
De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: 
a. bouwwerken
b. infrastructuur
c. watersystemen
d. water
e. bodem
f. lucht
g. landschappen
h. natuur
i. cultureel erfgoed
j. werelderfgoed



Omgevingsplan
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Rijksregels
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Regel - analyse
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Regels omgevingsplan
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Monumenten en het omgevingsplan
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Cultureel erfgoed als onderdeel van de fysieke leefomgeving bestaat uit vijf 
elementen:

• monumenten (zoals (bouw)werken, tuinen en parken)
• (bekende of  verwachte) archeologische monumenten
• stads- en dorpsgezichten
• (delen van) cultuurlandschappen en
• roerend of immaterieel cultureel erfgoed, voor zover dat onderwerp kan 

zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het 
omgevingsplan (zoals een haven met historische schepen)

Handreiking begrippenkader RCE



Monument

onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed, zoals rijksmonument, 
provinciaal monument, gemeentelijk monument, karakteristiek pand, beeldbepalend 
pand

Rijksmonument

regeling in het Besluit activiteiten leefomgeving

Provinciaal monument

rechtstreeks werkende regel of via instructieregel in de omgevingsverordening

Gemeentelijk monument

monument of archeologisch monument waaraan in het omgevingsplan de functie-
aanduiding ‘gemeentelijk monument’ is gegeven
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Monumenten en het omgevingsplan: Instructie Rijk
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Artikel 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving
1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het belang 

van het behoud van cultureel erfgoed, met inbegrip van bekende 
of aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten

2. Met het oog op het belang van het behoud van cultureel erfgoed 
worden in een omgevingsplan in ieder geval regels gesteld ter 
bescherming van daarvoor in aanmerking komend cultureel 
erfgoed



Monumenten en het omgevingsplan: Instructie Rijk
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Artikel 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving (vervolg)
a. het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van op 

grond van het omgevingsplan beschermde monumenten en 
archeologische monumenten

b. het voorkomen van 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



Monumenten en het omgevingsplan: Instructie Rijk
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Artikel 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving (vervolg)
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.



Monumenten en het omgevingsplan: Instructieregels provincie N-H
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Omgevingsverordening Paragraaf 6.2.7 Cultureel erfgoed
1. werelderfgoed
2. provinciaal beschermde structuur
3. provinciale monumenten 

I. instructieregels voor opnemen regels in omgevingsplan: 
zorgplicht, verbod, vergunningplicht, vergunningvrije 
gevallen, aanvraagvereisten, beoordelingsregels, 
voorschriften omgevingsvergunning, aanwijzing adviseurs

II. voorbereidingsbesluit voorbeschermingsregels provinciale 
monumenten

III. instructie aan gemeente voor toekomstige nog aan te wijzen 
provinciale monumenten



Monumenten en het omgevingsplan: voorbereidingsbesluit provincie N-H
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Afdeling X Provinciale monumenten

Artikel x1 verbod beschadiging, vernieling en onthouden 
onderhoud
Op de locatie ‘voorbeschermd provinciaal monument’ is het 
verboden:
a. het daar aanwezige monument, zoals omschreven in de bijlage, 

te beschadigen of te vernielen; of
b. aan het daar aanwezige monument, zoals omschreven in de 

bijlage, onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding 
daarvan noodzakelijk is.



Monumenten en het omgevingsplan: voorbereidingsbesluit provincie N-H
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Afdeling X Provinciale monumenten

Artikel x2 vergunningplicht
Op de locatie ‘voorbeschermd provinciaal monument’ is het 
verboden zonder omgevingsvergunning het daar aanwezige 
monument, zoals omschreven in de bijlage, te slopen, te verstoren, 
te verplaatsen of te wijzigen, of te herstellen of te gebruiken 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
[...]

Geen provinciale monumenten in de gemeenten: Oostzaan, Ouder-
Amstel, Purmerend, Texel en Zandvoort



Monumenten en het omgevingsplan: de Bruidsschat (= omgevingsplan)
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Bruidsschat
1. overgangsrecht gemeentelijke monumenten en voorbeschermde 

gemeentelijke monumenten
2. inperkingen vergunningvrij bouwen
3. aanvraagvereisten bouwwerken
4. aanvraagvereisten aanleggen, gebruik, slopen gemeentelijk monument en 

gemeentelijk archeologisch monument
5. aanvraagvereisten verplaatsen, wijzigen en ontsieren gemeentelijk 

monument
6. […]



Gemeentelijk monument
monument of archeologisch monument waaraan in het omgevingsplan de functie-aanduiding 
gemeentelijk monument is gegeven

Voorbeschermd gemeentelijk monument
via voorbereidingsbesluit: voorbeschermingsregels in omgevingsplan

Link met vergunningvrij bouwen
de functie ‘gemeentelijk monument’ is de enige functie waarmee de gemeente de rijksregels 
voor het vergunningvrij bouwen kan ‘uitzetten’

Erfgoedverordening
na 31 december 2029: geen regels over de fysieke leefomgeving!

regels gaan over naar het omgevingsplan
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Gemeentelijk monument

• niet langer in Erfgoedverordening, dus ‘aanwijzing’ via wijziging omgevingsplan

• gemeenteraad is bevoegd gezag, delegatie aan college mogelijk

• al aangewezen? Dan niet alsnog beroep mogelijk

• gemeentelijk monument ‘light’ mogelijk: bijv. voor alleen buitenkant, hoofdvorm
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Gemeentelijke monumentenactiviteit
activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een gemeentelijk monument of het 
herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving
Afdeling 4.x Thema’s
Paragraaf x Gemeentelijk monument
Artikel x Aanwijzing gemeentelijk monument
De locatie ‘gemeentelijk monument’ is aangewezen als gemeentelijk monument. De monumentale 
waarden zijn omschreven in Bijlage x. 

Artikel x Regels voor een gemeentelijke monumentenactiviteit
Op een  gemeentelijke monumentenactiviteit of andere activiteiten die een gemeentelijk monument 
betreffen, zijn de regels van Afdeling …, Paragraaf…. en artikel… van toepassing.

Hoofdstuk 5 Activiteiten
Afdeling 5.x Gemeentelijke monumentenactiviteit
Artikel x Toepassingsbereik
Deze afdeling gaat over het verrichten van een gemeentelijke monumentenactiviteit en is van toepassing
op de locatie ‘gemeentelijk monument’.
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Verbod

Het is verboden:

a. een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen;

b. aan gemeentelijke monumenten, voor zover het monumenten betreft, 
onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan 
noodzakelijk is.
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Vergunningplicht
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gemeentelijke monumentenactiviteit te verrichten.  

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een gemeentelijke monumentenactiviteit met 
betrekking tot een monument, voor zover het gaat om:

a. noodzakelijke reguliere werkzaamheden die zijn gericht op het behoud van de monumentale 
waarden, als detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet worden gewijzigd;

b. alleen inpandige wijzigingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van 
monumentenzorg geen waarde heeft; of

c. het binnen een monument dat als begraafplaats in gebruik is met inachtneming van de 
monumentale waarden:

1°. plaatsen van grafmonumenten, met inbegrip van het tijdelijk verwijderen daarvan en het 

bijwerken van het opschrift;

2°. doen van begravingen of asbijzettingen; of

3°. ruimen van graven waarvan het grafmonument niet is beschermd als gemeentelijk 
monument.
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Specifieke zorgplicht

Degene die een gemeentelijke monumentenactiviteit of een andere activiteit die een 
gemeentelijk monument betreft, verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die 
activiteit kan leiden tot het beschadigen of het vernielen van een gemeentelijk monument, 
is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden 
gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen.

Maatwerkvoorschrift

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de in artikel x opgenomen zorgplicht. 
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Functie-aanduiding ‘gemeentelijk monument’
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Regeling in het omgevingsplan

functieaanduiding ‘gemeentelijk monument’

met benaming of nummers

Elke regel heeft een eigen werkingsgebied

1.000 monumenten:

1.000 regels en 1.000 werkingsgebieden?

of 1 regel met 1.000 locaties?
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Regeling in het omgevingsplan

functieaanduiding ‘gemeentelijk monument’



Gem. monument 1 
villa

Gem. monument 
4 villa

Gem. monument 7 park

Gem. monument 
5 bunkercomplexGem. monument 

6 boerderij met 
hooberg

Gem. monument 
5 bunkercomplex

Gem. monument 
2 villa

Gem. monument 
5 bunkercomplex

Gem. monument 
3 villa

Artikelen met generieke 
regels voor alle 
monumenten

Regels

Kaart

Bijlage bij regels
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In Digitaal Stelsel Omgevingswet



• Artikelen annoteren met Regeltekst en Juridische regel
• Verbinding leggen met Locaties
• Annoteren met Gebiedsaanwijzing van type Functie, 

groep beschermd monument, naam Gemeentelijk 
monument

• Noemer Locatie = de term voor het monument in bijlage

Bijlage 3 Monumenten

Annotaties

Deze verwijzing moet er zijn 
om generieke regel te kunnen 
stellen en individuele 
monumenten in bijlage te 
noemen ipv in de regels
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Vragen?


