
PARAPLUPLAN CULTUREEL ERFGOED



TIJDLIJN

18 april: Raadsvergadering

12 maart: Collegebesluit over raadsvoorstel en zienswijzen nota

Zienswijzen: ruim 40, waaronder de Landgoederen

Kern van de zienswijzen:

• Wil niet op de lijst, want niet waardevol

• Waardestelling komt niet overeen met huidige situatie

• Geeft beperkingen voor aanpassingen aan de objecten

• Onduidelijkheid over wijze van toetsing (willekeur?)

• Financiële gevolgen

4 april: Informatieronde

Zienswijzetermijn: 19 oktober 2018 tot en met 29 november 2018 

Uitwisseling 14 februari

Toelichting achtergrond

2018: Planvoorbereiding en communicatie/voorlichting eigenaren



HOE ZAT HET OOK AL WEER

2013:

Kadernotitie Vernieuwd Monumentenbeleid:

Ontwikkelen cultuurhistorische waardenkaart

2015: 

• Aanpassen Erfgoedverordening

• Ruim 40 objecten beoogd gemeentelijk 

monument

• Overige objecten krijgen lichtere 

bescherming via  het 

sloopvergunningenstelsel

2017/maart 2018: 

• inventarisatie wederopbouwperiode en ‘vergeten’ 

objecten 

• Vaststelling criteria en lijst extra objecten

Overheidsbeleid:

• Gemeente inventariseert cultureel erfgoed

• Regels via Erfgoed- en Omgevingswet, Bor en WABO

februari 2018: 

Welstandsnota met herziening 

Erfgoedverordening en lijst panden Handvat



ONDERLEGGER = CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART

Waardenkaart:

• Vermelding Rijks en Gemeentelijk Monumenten

• MIP en na-inventarisatie objecten 

• Geografische elementen

• Landschappelijke elementen

MIP panden:

• Bureau-onderzoek naar sloop en ingrijpende 

verbouwing die aanleiding gaven tot schrappen

• Wijze van behandeling via Welstandsnota 

geregeld:

Vergunningsplichtige handelingen ter 

beoordeling naar ARK

Lijst van beoogd cultureel erfgoed als bijlage bij 

Welstandsnota gevoegd

Parapluplan maakt deze lijst zichtbaar en zorgt voor 

een juridische borging

Waardestelling als leidraad







REGELS BIJ PARAPLUPLAN

Welstandsnota: ARK heeft adviesrol

MIP  OBJECTEN

SloopMELDING bij (deels) sloop

Omgevingsvergunning bij niet 

vergunningsvrije handelingen 

Vergunningsvrij

Uitgangspunt/Leidraad bij aanvraag MIP 

omgevingsvergunning is de waardestelling

IS WORDT
Parapluplan: ARK heeft adviesrol 

ALLE CHW OBJECTEN

Omgevingsvergunning bij niet 

vergunningsvrije handelingen 

Vergunningsvrij

SloopVERGUNNING bij (deels) sloop

(geen sloopverbod)

Uitgangspunt/Leidraad bij aanvraag  

omgevingsvergunning is de waardestelling



Idee

Verbouwing:

Ingreep vergunningsplichtig?

ja

Toetsing ARK

Afweging belangen

Besluit B&W

nee

(Deels) Sloop

Check ruimtelijke plannen.nl op 
cultuurhistorische waarden. Aanwezig?

Ja, sloopvergunning Nee, sloopmelding



CONCLUSIE ONDER DE STREEP

Door sloopVERGUNNING heeft gemeente

een extra mogelijkheid om mee te denken

over behoud cultureel erfgoed.

Gelijke behandeling voor alle objecten: 

Advisering ARK



De waardenkaart wordt een 

‘waardeloze kaart’ zonder frame. Dit 

plan laat het erfgoed onder deze 

paraplu schuilen.


