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Erfgoedvrijwilligers in paraatheid



• Intenties van de Omgevingswet

• Hoe de overheid denkt over participatie 
(interactief)

• Wat er gaat veranderen: 

• Inhoudelijke doelen van de overheid

• Planfiguren

• Planningscultuur (interactief)

• Kansen voor bewoners/vrijwilligers 

• samenwerken

• Concrete aanhakingsmomenten

• Strategie: proactief, actie- en resultaatgericht

• Conclusies en advies

Inhoud



Intenties van de 
Omgevingswet

• Minder procedures, meer snelheid

• Bewoners krijgen meer invloed op hun omgeving

• In plaats van het lelijke verbieden, investeringen mooi
maken door voort te borduren op bestaande kwaliteiten

• Niet alles kan altijd overal, wordt afhankelijk van 
kernwaarden



• Niet verplicht, maar …….

• wie samenwerkt met bewoners heeft betere papieren

• Hanteer de participatie ladder

• Samen aan de ontwerptafel: co-creatie

• Financiële participatie: zie bv duurzame energie

• Taken verdelen in de uitvoering

• Gaat dus uit van een ideaalbeeld

• Is dat terecht? 

Hoe de overheid denkt over participatie…

mee-profiteren
mee-uitvoeren

meedoen
meebeslissen

meedenken
meepraten

informeren



De praktijk van 
participatie vraagt 

wel om wat  
veerkracht…



Wat gaat er veranderen: inhoudelijke doelen

• Klimaatverandering en 

energietransitie (RES-sen)

• Duurzame economie

• Gezonde steden en regio’s

• Vitaal landelijk gebied

• Hoe haak je daar op aan?

• Voorbeelden?

• Ervaringen?



Wat gaat er veranderen: inhoudelijke doelen
• De omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is geregeld in de 

Omgevingswet.

• De duiding van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen in overheidsbezit 
staat in de Erfgoedwet.

• Is het erfgoed dus beschermd 

onder de Omgevingswet? 

• Neen



Wat gaat er 
veranderen: 
planfiguren

• Gemeente: omgevingsvisie, 
omgevingsplan/planregels en 
programma

• Waterschap: 
waterschapsverordening, 
programma, projectbesluit

• Provincie: omgevingsvisie, 
omgevingsverordening, 
programma, projectbesluit

• Rijk: NOVI, Omgevingswet, 
AMvB’s, projectbesluit (en er is 
meer)



Wat gaat er veranderen: planningscultuur?

• Toename van integraal denken en afwegen: een lang 
zoekend proces met veel tussenstappen

• Loslaten oude en zoeken naar nieuwe werkvormen

• Overheid neemt regierol en vraagt om een actieve rol van 
bewoners en bedrijven

• Meer regelen via een ‘proces’ dat zal leiden tot kwaliteit 
(verordenen van een werkwijze)

• Vaststellen van omgevingskwaliteiten en 
omgevingswaarden

• Meer aandacht voor participatie en draagvlak ivm met 
juridische posities

• Veel vraag naar lokale kennis

Zoeken en verbinden

Delen van 
ideeën, 

ervaringen
en middelen

Inbedden en
loslaten

Activeren en ondersteunen

overheidsparticipatie



Kansen voor
bewoners/vrijwilligers

• Participatie: kan je naar je hand zetten

• Bewoners kunnen zelf een omgevingsvisie maken

• Laat zien hoe historie kan doorwerken in de 
toekomst

• Lange aanloop naar de juridische implementatie
biedt meer mogelijkheden vroeg in het process

• Formele momenten in het planproces vóór zijn

• Ken en gebruik het bredere kader van prov en Rijk



• Vestingstad Wageningen als voorbeeld
• Werk je samen om je eigen doelen te 

bereiken?
• Werk je liever samen met anderen die het 

met je eens zijn?
• Werk je samen tegen de gemeente? 
• Mag iemand anders namens jou het 

woord voeren?

• Vestingstad Wageningen als voorbeeld
• Werk je samen om je eigen doelen te 

bereiken?
• Werk je liever samen met anderen die het 

met je eens zijn?
• Werk je samen tegen de gemeente? 
• Mag iemand anders namens jou het 

woord voeren?

Samenwerking



Samenwerken

• Vestingstad Wageningen als voorbeeld
• Werk je samen om je eigen doelen te 

bereiken?
• Werk je liever samen met anderen die het 

met je eens zijn?
• Werk je samen tegen de gemeente? 
• Mag iemand anders namens jou het 

woord voeren?



Concrete aanhakingsmomenten
• Koersdocumenten

• Kwaliteitsdocumenten (handboek, 
inspiratieboek etc)

• Nota van uitgangspunten

• Omgevingsvisie

• Omgevingsplan

• Programma’s

• MER

• Besluiten

• Vergunningen

• Monitoring

Hier begint het spel



Strategie: proactief, actie- en resultaatgericht

Ben je te laat, dan ben je weg! 



Conclusies en advies

• Meer mogelijkheden om planpraktijken naar je hand te zetten door de 

complexiteit van regels en plannen

• Strategie is belangrijker dan de reuring van het moment dat het mis 

gaat

• Participatie heeft het risico van vrijblijvendheid

• Zelf initiatieven nemen om erfgoed goed te verankeren in ruimtelijke 

dynamiek is beter

• Ken het beleidsproces en breng het erfgoedbelang in bij elke stap

• Werk samen en begin daar alvast mee

• Jullie zijn aan zet! 


