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Waarom een Erfgoedwet?

• door Omgevingswet verdwijnt groot deel van 

monumentenwet 1988

• Wijziging in het museale bestel

• samenvoegen van wetgeving rondom cultureel erfgoed

Waarom Omgevingswet?

• Integratie van (ca 26) sectorale wetten

• Integrale benadering van de fysieke leefomgeving

• Eenvoudiger en Beter

Erfgoedwet en Omgevingswet 



Erfgoedwet:

• Regeling Musea
• Certificatie archeologische bedrijven ipv vergunning
• aanpassing definitie opgraven tbv maritiem erfgoed
• UOV ook bij aanwijzing/afvoeren rijksmonumenten
• Erfgoedmonitor/balans

Omgevingswet: 

•Omgevingsvisie, omgevingsplan
•Integrale plannen
•Erfgoed over de volle breedte
•Vergunning archeologische rijksmonumenten
•Stilleggen werkzaamheden bij archeologische toevalsvondsten door gemeente
•Op waarden afgestemd sloopvergunningenregime  in gezicht
•Erfgoedmonitor/balans

Erfgoedwet en Omgevingswet 



Erfgoedwet:
• Instandhoudingsplicht monumenten
• Aanwijzingsregime ensembles
• Mobiel erfgoed
• Explicitering reeds bestaande mogelijkheid 

erfgoedverordening voor provincies en gemeenten 
onroerend(tot inwerkingtreding OW) en roerend 
erfgoed van lokaal/regionaal belang

Omgevingswet:

•Instandhoudingsplicht monumenten
•Omgevingsvisie ook verplicht voor gemeenten
•Instructieregels werelderfgoed
•Taken gemeentelijke adviescommissie
•Meldingsplicht bij vergunningvrij bouwen

En daar is na Tweede Kamer 
behandeling bijgekomen: 





Provincies en Rijk kunnen instructieregels opstellen, die 
moeten doorwerken in (gemeentelijk) omgevingsplan.
Instructieregels Rijk:
•art. 2.27 –> omgevingsverordening (verplicht o.a. met het oog op 
“het behoud van cultureel erfgoed”, in ieder geval voor doorwerking 
Werelderfgoedverdrag)
•art. 2.28 –> omgevingsplan/projectbesluit (verplicht o.a. met het 
oog op “het behoud van cultureel erfgoed, met inbegrip van bekende 
of te verwachten archeologische monumenten”)
•(toegevoegd na behandeling in Tweede Kamer: instructieregels werelderfgoed)

•NB Consequentie: de hogere bestuurslaag betaalt dan ook de 
kosten!

Instructie-
regels



Eén Omgevingsplan voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Combinatie van huidige bestemmingsplannen
plus gemeentelijke verordeningen.

Betreft onder meer:
•toedeling van functies aan locaties;
•waaronder ‘aanwijzing’ als provinciaal of gemeentelijk monument;
•overige bepalingen inzake archeologie c.q. cultureel erfgoed;
•kader voor welstandsregels.

Omgevings-
plan



Cultureel erfgoed zit integraal in de wetsteksten
•Definitie
•Art. Bro “gemeente moet rekening 

houden met cultuurhistorie”
•Archeologie
•Omgevingsvergunning (vh.Wabo)
•Algemene regels cultureel erfgoed
•Erfgoedmonitor/balans
•Eigen stuk Monumentenwet in Memorie van Toelichting
•Europese en Unesco verdragsverplichtingen

Hoe zit cultureel 
erfgoed nu in de 
Omgevingswet ?



Zich in de fysieke leefomgeving bevindend erfgoed bestaande uit: Cultureel erfgoed

a. monumenten, voor zover het onroerende zaken betreft, met inbegrip 

van archeologische monumenten, 

b. stads- en dorpsgezichten, 

c. cultuurlandschappen, voor zover van algemeen belang vanwege hun schoonheid, 

vervaardigde structuren, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde; 

Erfgoedwet: gaat ook over roerend erfgoed en is dus breder

Omgevingswet: goede zorg voor de fysieke leefomgeving waaronder ook cultureel erfgoed

Omgevingswet : 
definitie 
cultureel 

erfgoed



• Uitgangspunten van de Verdragen van Granada en 

Valletta worden benoemd in de Omgevingswet. 

• Op Amvb niveau een combinatie van artikel 3.1.6 

Bro en 38a Monumentenwet:

•

Bij het opstellen van het omgevingsplan wordt 

rekening gehouden met het behoud van 

cultureel erfgoed met inbegrip van bekende en 

aantoonbaar verwachte  archeologische waarden.

Omgevingswet: 
de zorg voor 

cultureel 
erfgoed



Omgevingswet

zes kerninstrumenten 
omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene 

rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit



Project
Nulmeting historische maritieme ensembles 

in opdracht van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



Aanleiding

• Historische havens zijn beeldbepalend voor de omgevingskwaliteit

• Minister van OCW wil mogelijkheden voor bescherming Varend Erfgoed onderzoeken

• Nieuwe wetten - Welke mogelijkheden bieden de Erfgoedwet en de Omgevingswet?



Vraagstelling

• Verkenning huidige praktijk - wat is waar al aanwezig?

• Goede voorbeelden en knelpunten - wat gaat goed en wat minder?

• Wetgeving - hoe kan nieuwe wetgeving het gemeentelijk beleid helpen?



Doelstelling

• Kwaliteit van havengebieden en schepen in samenhang zien en waarderen

• Handvatten aanreiken voor opnemen maritieme ensembles in gemeentelijk beleid

• Mogelijkheden aanreiken voor inventarisatie en culturele waardering



Voorbeelden ‘historische maritieme ensembles’

D. Maritiem Museum met 
Havenkraan

C. Sluis met Schipperswachtlokaal

B. Scheepswerf met Varend Erfgoed

A. Museumhavens



Ad. A. Museumhaven - Veilinghaven Utrecht



Ad.B. Scheepswerf met Varend Erfgoed - Spakenburg



Ad.C. Mallegatsluis met Schipperswachtlokaal



Ad.D. Maritiem Museum met Havenkraan en Varend 
Erfgoed



Adviezen (nog in ontwikkeling!)

1. Inventariseer de historische maritieme ensembles in je gemeente of provincie

2. Bespreek de betekenis die het ensemble heeft voor het karakter van de locatie

3. Bepaal wat de toonbeelden van Varend Erfgoed zijn voor de locatie

4. Bedenk hoe je de informatie over een ‘historisch maritiem ensemble’ wilt delen met 
het publiek



Ad 1. Inventarisatie - Provincie Zeeland



Ad 2. Betekenis voor karakter van locatie

Museumhaven Rotterdam 

aan de Leuvehaven. De 

Museumhaven herinnert 

aan de groei van 

Rotterdam tot grootste 

haven van Europa. 



Ad 3. Toonbeelden van Varend Erfgoed



Ad 4.a. Informatie voor publiek - Centrum Varend Erfgoed Hoorn



Ad 4.b. Schepencarrousel



Ad 4.c. Schipbreuk in Zandfoort aan de Eem



Dank voor jullie aandacht!


