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Stand van zaken

Inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2023

Afgezien van de ontwikkelingen binnen het DSO is dit 
de definitief vastgestelde datum.

Minimale acties:
Gemeentelijke Advies Commissie
Omgevingsvergunningen
Toezicht en handhaving
Omgevingsplan



Wat treedt op 01-07-2022 in werking?

• Omgevingswet

• 4 AMvB’s: Besluit kwaliteit leefomgeving
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit bouwwerken leefomgeving
Omgevingsbesluit

• Omgevingsregeling

• Invoeringswet

• Invoeringsbesluit, incl. ‘bruidsschat’ en
Invoeringsregeling



Wat treedt op 01-01-2023 in werking?

Specifieke zorgplicht voor rijks- en gemeentelijke 
monumenten

De specifieke zorgplicht voor rijksmonumenten verplicht 
initiatiefnemers om maatregelen te nemen om het 
beschadigen of vernielen van (voorbeschermde) 
rijksmonumenten te voorkomen. 
Gemeenten kunnen in hun omgevingsplan  - of tot 2030 in 
de eigen gemeentelijke erfgoedverordening - deze 
zorgplicht opnemen voor de gemeentelijke monumenten.

Een activiteit hoeft daarbij niet gericht te zijn op een rijks-
of gemeentelijk monument. Het is voldoende dat een 
activiteit in de fysieke leefomgeving effect heeft op dat 
rijks- of gemeentelijk monument. Een voorbeeld hiervan 
is het bouwen van een tunnel, waardoor  het monument 
kan verzakken.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/erfgoed/rijksmonumentenactiviteit/specifieke/#begrip-inhoud-201503
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/erfgoed/rijksmonumentenactiviteit/specifieke/#begrip-inhoud-206449


Prioriteitenlijst
Gemeentelijke adviescommissie
Adviescommissie moet opnieuw worden ingesteld en 
benoemd

Minimaal als taak te adviseren over aanvragen voor  
een rijksmonumentenactiviteit op basis van de O-wet 
en gemeentelijke monumenten op basis van de 
Erfgoedverordening

Handreiking van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit over 
gemeentelijke adviescommissies + Modelverordening



Gemeentelijke Adviescommissie
Monumentencommissie en welstandscommissie worden 
niet automatisch overgeheveld naar gemeentelijke 
adviescommissie 

Per 1-1-2023 moet gemeenteraad een commissie 
benoemd hebben met minimaal rijksmonumenten-
deskundigheid

Adviestaken bestaande gemeentelijk 
monumentencommissie opnieuw vastleggen 



Gemeentelijke adviescommissie
Lid 1 
De gemeenteraad stelt een commissie in die in ieder 
geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen om 
een omgevingsvergunning voor een 
rijksmonumentenactiviteit, met betrekking tot een 
monument. Binnen deze commissie zijn enkele leden 
deskundig op het gebied van de monumentenzorg, die in 
ieder geval worden betrokken bij de advisering over een 
rijksmonumentenactiviteit.

N.B. Op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening 
adviseert de commissie ook verplicht over de aanvragen 
m.b.t. een gemeentelijke monumentenactiviteit.



Gemeentelijke adviescommissie
Handreiking VNG deel II betreft de Modelverordening 
voor het instellen van de gemeentelijk adviescommissie 
en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit.

Artikel 2. Taak en werkzaamheden
De commissie heeft als taak de raad en burgemeester en 
wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun 
taken en bevoegdheden op grond van de wet met het 
oog op het bereiken en in stand houden van een goede 
omgevingskwaliteit en al hetgeen daarmee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
[Daaronder wordt in elk geval begrepen het geven van voorlichting 
over de doelstelling van een goede omgevingskwaliteit en over de 
werkzaamheden van de commissie.]



Gemeentelijke adviescommissie
Noodzakelijk
Gemeentelijke verordening opstellen voor de gemeentelijke 
adviescommissie
Onderdelen/activiteiten benoemen waarover de commissie moet 
adviseren (verplicht en facultatief)
Commissieleden voordragen

Gemeenteraad op tijd besluit laten nemen zodat commissie vanaf 
01-01-2023 kan adviseren.

Wenselijk:
Beleid actualiseren (terminologie, proces, integratie, gebiedsbeleid)

Voor gemeentelijke monumenten beoordelingsregels opstellen in O-
plan (vergelijkbaar met de beoordelingsregels van het rijk)



Tijdelijk Omgevingsplan

Met ingang van 01-01-2023 worden alle 
bestemmingsplannen samen een tijdelijk omgevingsplan 
oftewel een omgevingsplan van rechtswege.

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het 
Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er 
met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch 
in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. 
Dit is de 'bruidsschat'.



Bruidsschat
Wat staat er o.a. in de bruidsschat

Inperking vergunningvrij bouwen vanwege beschermd 
cultureel erfgoed

Aanvraagvereisten voor een activiteit m.b.t. 
gemeentelijk monument

Aanvraagvereisten m.b.t. slopen in een BSDG

Ondergrens 100 m2 verplichting archeologisch 
onderzoek bij ontwikkelingen, tenzij andere 
oppervlakte vastgesteld



Tijdelijk Omgevingsplan

NB
Wanneer de beoogde activiteiten binnen de 
bepalingen van het tijdelijke omgevingsplan vallen, is 
een eventuele strijdigheid met de bepalingen van de 
O-wet of de AMvB’s mogelijk. 
Wil men het tijdelijke O-plan aanpassen of wijzigen 
dan dienen de aanpassingen conform het 
beoordelingskader van de O-wet opgepakt te worden. 
Dan dient bijvoorbeeld wel rekening te worden 
gehouden met de omgeving van monumenten.



Waar wordt nu aan gewerkt

Voorbeeldregels cultureel erfgoed in O-plan 
(Rho Adviseurs) voor:

. gemeentelijke monumenten

. gemeentelijk archeologisch monument

. beschermde stads- en dorpsgezichten

. cultuurlandschap

Publicatie 1ste helft 2022 door RCE



Informatie RCE
Handreiking begrippenkader
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicat
ies/2020/01/01/handreiking-begrippenkader-
cultureel-erfgoed-onder-de-omgevingswet

Minimale acties
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicat
ies/2020/01/01/minimale-acties-cultureel-erfgoed-
onder-de-omgevingswet

FAQ
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omg
evingswet/veelgestelde-vragen

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/handreiking-begrippenkader-cultureel-erfgoed-onder-de-omgevingswet
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/minimale-acties-cultureel-erfgoed-onder-de-omgevingswet
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet/veelgestelde-vragen


Instructieregels Omgevingsplan
Art. 5.130 BKL: Omgevingsplan moet regels bevatten 
voor:
Voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van in het plan 
beschermde monumenten;
Voorkomen van verplaatsen van zulke monumenten, tenzij voor het 
monument noodzakelijk;
Bevorderen van het gebruik van monumenten;
“het voorkomen van aantasting van:
de omgeving van (alle) monumenten, voor zover die monumenten 
door die aantasting worden ontsierd of beschadigd;”
“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
het conserveren en in stand houden van archeologische 
monumenten, bij voorkeur in situ.”



Differentiëren in Omgeving
De bepaling betekent niet dat de omgeving van een monument 
beschermd is, maar dat men in de omgeving van een monument 
rekening moet houden met de aanwezigheid van het monument!
N.B. Het monument mag niet worden ontsierd en beschadigd.

De omgeving van elk type monument is anders. Dit betekent dat
men moet differentiëren naar de aard en de ligging van een 
monument:

• Monument in een straatwand;
• Monumentale villa in een villapark;
• Vrijstaande bebouwing in een dorpsomgeving;
• Boerderijcomplex in het landschap;
• Beschermde buitenplaats binnen en landgoed;
• Kerktoren in een dorp in het landschap;
• Archeologisch monument;
• Etc.



Vervolg 2. Ter uitvoering van haar taak:
b. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en 
wethouders over het door de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap aanwijzen van een onroerende zaak als rijksmonument 
ingevolge artikel 3.1, eerste lid, van de Erfgoedwet of over het aan 
een locatie geven van de functie-aanduiding gemeentelijk 
monument op grond van artikel 4.2, eerste lid, van de wet;

c. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en 
wethouders [of uit eigen beweging] over het ontwikkelen van beleid 
inclusief omgevingsvisie, omgevingsplan en maatwerkregels voor de 
omgevingskwaliteit;

N.B. 2a 1-3 en 2b betreft verplichte advisering
https://vng.nl/nieuws/nieuw-mod

https://vng.nl/nieuws/nieuw-modelverordening-op-de-gemeentelijke-adviescommissie


Handreiking
Opzet:

Erfgoed van de gemeente – collectie (RM, GM, BSDG)

Erfgoed verdient een goede omgevingskwaliteit

Goede data nodig van al het erfgoed, inclusief locaties

Directe omgeving monumenten opnemen op basiskaart

Verbanden tussen het erfgoed zien (analyse): 
solitair monument
monument in de omgeving andere monumenten
monument in een BSDG



Participatie - a

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet de initiatiefnemer aangeven 
hoe de participatie is geregeld.

Participatie is meer dan de buurt met een kopje koffie uitleggen hoe 
de plannen in elkaar zitten en wat vragen beantwoorden.

Verwachtingsmanagement bij participatie processen is belangrijk.
Hoe wordt er geparticipeerd en wat wordt er met de reacties 
gedaan?
Participatie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt. Wel moet goed 
gemotiveerd worden waarom er soms niets met de reacties is 
gedaan.



Participatie - b

Belanghebbenden

Historische verenigingen, Archeologische werkgroepen e.d. kunnen 
aangemerkt worden als belanghebbende als hun statuten de juiste 
artikelen bevatten.
Vergelijk Heemschut en Cuypers Genootschap – door hun staturen 
zijn zij landelijk aangemerkt als belanghebbende.

Van belang dat historische verenigingen in hun statuten 
vergelijkbare bepalingen opnemen, maar dan voor de eigen 
gemeente.
Op deze wijze kunnen de verenigingen zienswijzen indienen, 
bezwaar maken en bijvoorbeeld objecten/terreinen e.d. voordragen 
voor bescherming als gemeentelijk monument.



Participatie - c

Belanghebbenden volgens AWB:

Het bestuursprocesrecht van de Algemene wet bestuursrecht 
beperkt de kring van personen die tegen een besluit kunnen 
opkomen in bezwaar en beroep. Alleen belanghebbenden kunnen 
tegen een bestuursrechtelijk appellabel besluit opkomen. Wie 
belanghebbende is, bepaalt artikel 1:2 van de Awb.

Wanneer een rechtspersoon als belanghebbende op grond van 
artikel 1:2 lid 3 Awb wil worden aangemerkt, is het van belang dat 
zijn statutaire doelomschrijving voldoende onderscheidend is 
geformuleerd en dat de rechtspersoon in relatie tot die statutaire 
doelomschrijving feitelijke werkzaamheden verricht die verder 
reiken dan louter procederen.



Participatie - d

Uitspraak Raad van State

"1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 3. Ten aanzien 
van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de 
algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun 
doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het 
bijzonder behartigen.“  15 Apr 2020

Historische verenigingen, Archeologische werkgroepen e.d. kunnen 
dus aangemerkt worden als belanghebbende als hun statuten de 
juiste artikelen bevatten.
Vergelijk Heemschut en Cuypers Genootschap – door hun staturen 
zijn zij landelijk aangemerkt als belanghebbende.



Participatie - e

Van belang dat historische verenigingen in hun statuten 
vergelijkbare bepalingen opnemen, maar dan voor de eigen 
gemeente.
Op deze wijze kunnen de verenigingen zienswijzen indienen, 
bezwaar maken en bijvoorbeeld objecten/terreinen e.d. voordragen 
voor bescherming als gemeentelijk monument.

Voorbeeld Historische Vereniging Haerlem:
Doel
Artikel 2 De vereniging stelt zich ten doel: de bevordering van de 
kennis van en de belangstelling voor het heden en verleden-- van 
Haarlem en omstreken. De Historische Vereniging Haerlem zet zich 
in voor de -- bevordering van de historische en monumentale 
waarden van de stad Haarlem en--- haar omgeving, alsmede voor 
de ruimtelijke kwaliteit die daarmee samenhangt.



Participatie - f

Vervolg Statuten Historische Vereniging Haerlem:

Artikel 3- De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
e. aandacht voor erfgoededucatie en public history; 
f. aandacht voor monumentenzorg; 
g. aandacht voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling van de 
levende historische stad; 
h. het gebruik maken van eventueel verder ten dienste staande 
middelen welke aan de doelstellingen van de vereniging 
bevorderlijk kunnen zijn. -



Participatie - g

Statuten Historische Vereniging Heemstede Bennebroek:

Artikel 2 1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de 
kennis van en de belangstelling voor het verleden, het heden en de 
toekomst van Heemstede en Bennebroek en omgeving en van het 
behoud van al die zaken, die van historische, stedenbouwkundige, 
architectonische en/of landschappelijke betekenis zijn. 
2. Zij kan die activiteiten ondernemen, die nodig of nuttig zijn om 
haar doel te dienen, waaronder het voeren van procedures, het 
indienen van beroeps- en bezwaarschriften, het deelnemen aan 
hoorzittingen en dergelijke in gevallen, waarin het bestuur dat nodig 
oordeelt om historische, esthetische, stedenbouwkundige of 
ruimtelijke belangen te verdedigen. 



Participatie - h

Doelstelling van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete:
Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de verschillende 
facetten van heemkunde en geschiedenis: het heden en verleden 
van landschap, bodem, flora, fauna, bevolking, taal, folklore; in het 
bijzonder voor het gebied van de gemeente Nunspeet, dat de 
dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten omvat;
– door onderzoek en studie van vraagstukken die op de doelstelling 
betrekking hebben,
– samenwerken met soortgelijke organisaties,
– het oprichten en mede oprichten van rechtspersonen met 
aanverwante doelstelling,
– het benaderen van overheden, besturende lichamen en 
particulieren,
– het geven van voorlichting en advies aan derden en alle overige 
wettige middelen



Acties vrijwilligers - 1

• Interne processen inrichten zodat ontwikkelingen gevolgd 
kunnen worden; Wie doet wat, waar en wanneer?

• Volgen van de planbehandelingen in de Gemeentelijke 
Adviescommissie/erfgoedcommissie etc.

• Volgens ontwikkelingen Omgevingsvisie en daaraan bijdragen;

• Volgen ontwikkelingen Tijdelijk Omgevingsplan/nieuwe 
Omgevingsplan;

• Volgen ontwikkelingen verduurzaming – diepploegen t,b,v, 
bekabeling zonnevelden/windmolens etc. groot gevaar voor 
archeologische bodemschat;



Acties vrijwilligers - 2

• Contacten onderhouden met verantwoordelijke ambtenaren en  
wethouders;

• Natuurherstel kan ook gevolgen hebben voor de archeologische 
waarden, bijv. afplaggen Veluwe;

• Samenwerking opzoeken met andere organisaties, historische 
verenigingen in de omgeving t.b.v. gemeentegrens 
overschrijdende ontwikkelingen; 

• Eigen ideeën?



Kortom: Werk aan de winkel!


