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Aanleiding

Per 1 januari 2012 is een aantal regels gewijzigd, die ons cultureel erfgoed beter moeten borgen. Dit zijn o.a.:

• Besluit ruimtelijke ordening (Bro): cultuurhistorie moet expliciet onderdeel uitmaken van de ruimtelijke              

  afweging in het kader van het bestemmingsplan

• Besluit omgevingsrecht: vergunningvrij bouwen

• Monumentenwet: aanwijzing monument, vijftigjarengrens, versnelling en vereenvoudiging van procedure voor  

  relatief eenvoudige ingrepen.

Met deze aanpassingen geeft de overheid, onder het motto van collectie naar connectie, invulling aan het 

beleid zoals beschreven in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwe regels voor cultureel erfgoed in relatie tot ruimtelijke ordening. 

Daarnaast wordt de structuur neergezet van een effectief en efficiënt erfgoedbeleid en hoe dit in de praktijk is te 

realiseren. Na één dag kent u de mogelijkheden en instrumenten om het erfgoed te beschermen in het 

ruimtelijke ordeningsstelsel  en strategisch in te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Doelgroep

Data: 12 juni 2012
 
Locatie:  Utrecht
Prijs: € 595

Aanmelding en deelname
U kunt zich voor de cursus opgeven via het aanmeldingsformulier 
op de website. Direct na aanmelding ontvangt u een bericht 
van bevestiging. Uw deelname is persoonlijk. Deelnamekosten 
zijn inclusief cursusmateriaal, tijdelijke toegang tot de kennis-
bank Rechtbank.nu, lunches en consumpties en relevante 
wettenbundel (indien van toepassing). De deelname kosten zijn 
exclusief BTW. 

Annuleren
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd zonder 
bijkomende kosten door een collega laten vervangen. Wij 
verzoeken u in dat geval contact op te nemen met Berghauser 
Pont Academy. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen 
wij u € 75 annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 
4 weken voor aanvang brengen wij u het volledige deelnemers-
bedrag in rekening.

Wilt u incompany?
Is uw organisatie op zoek naar een 
cursus op maat of wilt u meerdere 
medewerkers een cursus laten volgen? 
Berghauser Pont Academy ontwikkelt 
en verzorgt bij u in huis incompany 
cursussen die aansluiten op uw concrete 
opleidingswensen. Het programma wordt 
in overleg met u opgesteld, waarbij uw 
specifieke vragen of problemen aan 
bod komen. Bel met de programma-
manager van Berghauser Pont Academy: 
020 8200 908

Nieuwe regels cultureel erfgoed 
in de ruimtelijke ordening

Altijd actueel

academy@berghauserpont.nl • Brouwersgracht 238, 1013 HE Amsterdam • 020 8200 908

1-daagse cursus

Voor deze cursus kunt u 

5 studie-uren rekenen.

Berghauser Pont Academy
Berghauser Pont Academy is een nieuwe 
en innovatieve opleider voor juridisch 
Nederland.  Zij verzorgt voor u als profes-
sional hoogwaardige en praktijkgerichte 
cursussen binnen de markten waarin 
ook uitgeverij Berghauser Pont zich 
beweegt: omgevingsrecht, bestuursrecht, 
RO-recht, milieurecht en bouwrecht. Dit 
programma wordt stapsgewijs uitgebreid 
naar alle rechtsgebieden. Wij bieden 
u een combinatie waarbij kennis niet 
slechts wordt overgedragen, maar ook 
geïntensiveerd en geborgd. Naast de 
cursus, heeft u ook één maand gratis 
toegang tot de unieke digitale kennisbank 
Rechtbank.nu en u ontvangt een gratis 
wettenbundel of uitgave.

Voor meer info:
www.berghauserpontacademy.nl
www.berghauserpont.nl

Voor uitgebreide informatie over de cursus, ga naar de website: 
www.berghauserpontacademy.nl

De cursus is bestemd voor:

• beleidsmedewerkers monumenten, welstand, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening en                                  

  stedenbouwkundigen bij gemeenten en provincies;

• adviseurs van cultuurhistorische adviesbureaus en welstandsstichtingen;

• juristen en vergunningverleners omgeving/bouwen die in hun werk met monumenten en erfgoed te maken    

  hebben.

Daarnaast is de cursus interessant voor advocatuur, projectontwikkelaars en andere adviesbureaus.

Cursus ontwikkeld in samenwerking met:

u Per 1 januari 2012 nieuwe regels voor cultureel erfgoed en monumenten
u Wijzigingen Bro, Besluit omgevingsrecht, Monumentenwet
u Alle instrumenten op een rij 
u Vertaling cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen
u Aan de hand van praktijkvoorbeeld


