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1- AANLOOP NAAR DE OMGEVINGSWET
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De Omgevingswet als spiegel van de tijd

Cultuurhistorie als aspect van ruimtelijke kwaliteit

Belvedere, Modernisering Monumentenzorg, Visie Erfgoed en 
Ruimte, Cultuurbrief



The make-over in de Omgevingswet

• Cultuurhistorie is cultureel erfgoed geworden

• En het gaat om goede omgevingskwaliteit

• Van ruimtelijke kwaliteit naar kwaliteit van de leefomgeving
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Cultureel Erfgoed 

Cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

cultureel erfgoed: monumenten, archeologische monumenten, 
stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en, voor zover dat 
voorwerp is of kan zijn van een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties in het omgevingsplan, ander cultureel 
erfgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet *

*Definitie uit Invoeringswet Omgevingswet
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2-GEMEENTELIJKE OMGEVINGSVISIE EN CULTUREEL 
ERFGOED
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Omgevingswet en Omgevingsvisie

Artikel 3.2 (inhoud omgevingsvisie)

Een omgevingsvisie bevat, mede voor de uitoefening van de taken en 

bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid:

a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving,

b. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, 

de bescherming en het behoud van het grondgebied,

c. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale 

beleid.



Omgevingsvisie en Cultureel Erfgoed

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

Cultureel erfgoed:

• Behoort tot fysieke leefomgeving

• Maakt deel uit van het maatschappelijk doel van de wet 
(art.1.3)

• Goede omgevingskwaliteit 
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Omgevingsvisie en Cultureel Erfgoed

een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving

• De Omgevingswet gaat ook over Goede Omgevingskwaliteit

• Dat is de belevingswaarde en de intrinsieke waarde van de 
fysieke leefomgeving, zoals cultureel erfgoed
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Samenhangende Beleidsvorming

• Strategisch lange termijn ontwikkelbeeld

(de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, 
het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied) 

• Integraal 

(de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren 
integrale beleid)
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Omgevingsvisie en Cultureel Erfgoed

Belang gemeentelijke omgevingsvisie

• Vanuit erfgoed in gesprek en aan tafel met andere disciplines 

• Instrument om aan te geven Hoe en Waar cultureel erfgoed in 
de gemeente een kwaliteit is

• Instrument om cultureel erfgoed te verbinden met andere
opgaven (integraliteit)
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3- AANKNOPINGSPUNTEN
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Benutten van het verhaal

Omgevingsvisie = (narratief + perspectief) X (gebieden+ 
strategieën) *

Het verhaal van het verleden biedt inspiratie voor de toekomst. 
Dat wordt hier aangeduid met het narratief (het verhaal van het 
verleden ) plus het perspectief (het beoogde toekomstbeeld). De 
uitwerking van dit verhaal wordt vervolgens gebiedsgericht 
uitgewerkt en omgezet in strategieën. 

* Jeroen Niemans-Ruimtevolk
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Cultureel Erfgoed

waardencreatie



Erfgoedbenadering

Drie manieren om te kijken naar “hetzelfde erfgoed” (en hoe je het 
kunt benutten in het proces. 

• Randvoorwaarden: regelen wat (sectoraal) nodig is; 
risicobeheersing

• Draagvlakvergroting: participatie; interactie; 
publieksbetrokkenheid en interne betrokkenheid; identiteit

• Waardencreatie: verbinding tussen erfgoed en maatschappelijke 
opgaven. Optimaliseren van erfgoed en andere belangen; 
inspireren; leren uit het verleden
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Erfgoedbenadering

Randvoorwaarden: kaarten; inventarisaties; registraties
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Erfgoedbenadering

Draagvlakvergroting: biografie/erfgoedverhalen/tijdlijnen
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Erfgoedbenadering

Waardencreatie: goede voorbeelden/inspiratie voor nieuwe 
ontwikkelingen/combinatie met modern design
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Informatieproducten

• “gereedschapskist” Erfgoed in de Omgevingsvisie 

Overzicht digitale kennis en inspiratiebronnen

(van de RCE)

• www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
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Drie pilots met ondersteuning vanuit RCE

• Tijdlijnen

Gemeente Deventer

Gemeente Stichtse Vecht

• Benutten biografieën

Landschapsorganisaties

Gemeenten De Wolde (Dr), 

Wierden(Ov), 

Leudal (Li), 

Heiloo (NH)



4- ERVARINGEN BINNEN DE NOVI
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Nationale Omgevingsvisie

Op rijksniveau de strategische langetermijnvisie op de 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving

Startnota (februari 2017)

Verdiepingsgroepen naar vier strategische opgaven

Deelname vanuit de ministeries in de verdiepingsgroepen

Planning 2019 afgerond
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Dank voor jullie aandacht
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Bronvermelding foto’s

P 4: Foto van Nanette de Jong, Collectie Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, objectnummer (10785-8613)

P 13:Foto van Nanette de Jong, Collectie Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, objectnummer (10781-8310)

P 21: Foto van P. van Galen, Collectie Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, objectnummer (511.853)

P 23: Foto van T. Penders, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, objectnummer (DG2008_1226)

P 24: Foto van Siebe Swart, Collectie Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, objectnummer (12370-37962)
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