
   
 
  

 
 
 
Aan het Ministerie van Infrastructuur en Ruimte  
Plesmanweg 1-6  
2597 JG Den Haag 
 
 
 
Betreft: Reactie op de brief van 9 maart van de minister van Infrastructuur en Milieu 
betreffende de Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht  
 
 
 
 
Excellentie,  
 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut en AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie 
reageren, mede namens de Werkgroep Ruimtelijke Ordening van de Federatie 
Instandhouding Monumenten (FIM), graag op uw brief van 9 maart jl. aan de Tweede Kamer 
betreffende de uitgangspunten, doelstellingen en de opzet voor de Stelselwijziging 
Omgevingsrecht. Als (koepel van) particuliere organisaties voor behoud en bescherming van 
gebouwde monumenten, archeologie en historisch landschap zijn wij immers in hoge mate 
verbonden met ruimtelijke ordening en de inrichting van de leefomgeving. 
 
De doelstellingen en ook de noodzaak van een nieuw omgevingsrecht ondersteunen we. We 
rekenen erop dat de intentie om het huidige beschermingsniveau en de bestaande 
bevoegdheidsverdelingen te handhaven ook worden gerealiseerd. Verder  onderstrepen we 
dat cultuurhistorie als onderdeel van de leefomgeving in het ruimtelijk ontwikkelingsproces 
gelijkwaardig afgewogen moet worden ten opzichte van andere belangen. 
  
De uitwerking van de stelselwijziging is nog voor een groot deel open. Voor die verdere 
uitwerking willen we alvast een aantal aandachtspunten meegeven. 
 
 
Burgerparticipatie 
 
De nadruk op burgerparticipatie in een vroeg stadium van de planvorming is een goede 
ontwikkeling, zeker waar het om cultureel erfgoed gaat. Dat is echter, zoals o.a. ook uit het 
advies van de Raad van State blijkt, moeilijk wettelijk vast te leggen. Het is belangrijk dat 
burgers daar wel voldoende waarborgen voor krijgen. Dat zien we nu onvoldoende geregeld. 
Gemeente zijn niet verplicht een omgevingsvisie op te stellen en ze worden ook niet verplicht 
om eens in de tien jaar hun omgevingsvisie te wijzigen. Dat zou wel moeten aangezien dit 
momenten zijn waarop burgers betrokken raken bij ruimtelijke keuzen. De 
actualiseringsnoodzaak is belangrijk, als ijkpunt en als inspraakmoment, om de dan geldende 
beschermingsmaatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te actualiseren. Voor ons is 



    

niet aangetoond waarom een herijkingsmoment en het gangbare termijn van tien jaar 
worden losgelaten.  
Ook ten aanzien van de omgevingsverordening zien wij dat de inbreng van belanghebbende 
burgers en organisaties beperkt wordt tot de voorkant van het planvormingsproces.  Er is 
echter, althans binnen het huidige systeem, na vaststelling geen bestuursrechtelijk vervolg 
meer mogelijk. Dat kan ons inziens tot problemen leiden, met name voor cultuurhistorie, 
zoals de huidige praktijk reeds leert.  
 
 
Gebiedsgerichte benadering 
 
Behoud en bescherming op gebiedsniveau van waardevolle cultuurhistorische gebieden 
wordt nu via bestemmingsplannen geregeld. Voor archeologie is daar al de nodige ervaring 
mee opgedaan, voor de overige cultuurhistorie staat dat pas aan het begin. Hoe gaat dat 
straks geregeld worden als de functie van het bestemmingsplan wordt overgenomen door 
een omgevingsverordening? Welke eisen worden dan gesteld aan de onderzoeksplicht voor 
cultuurhistorie? Welke waarborgen zijn er dat dit op een verantwoorde wijze gebeurd? Is er 
al voldoende zicht op geschikte methoden voor dataverzameling? De ervaringen met 
archeologisch vooronderzoek leren dat de kwaliteit en mate van detaillering zeer wisselend 
zijn en daarmee ook de doorwerking in de ruimtelijke plannen. Nu is er voor 
belanghebbenden de mogelijkheid van beroep. Welke mogelijkheden zijn er straks nog en 
welke garanties heeft de burger voor een goed onderbouwde en evenwichtige 
belangenafweging? 
 
 
Omgevingsverordening met algemene regels 
 
Een van intenties voor de nieuwe wet is zoveel mogelijk gebruik te maken van algemene 
regels in plaats van vergunningen. We wijzen erop dat daar voor cultuurhistorische 
monumenten zeer terughoudend mee moet worden omgegaan. Immers ‘controle bij 
oplevering’ en correctie achteraf is niet meer mogelijk. Een beschadigd monument is minder 
waardevol en een verdwenen monument is geen monument meer.  
Ter bescherming van cultuurhistorische waarden zal dus de omgevingsvergunning een 
belangrijk rol blijven spelen. De omgevingsverordening zal daar de wettelijke basis voor 
moeten bieden en in procedures moeten voldoende waarborgen zijn opgenomen voor nader 
cultuurhistorisch onderzoek en het kunnen treffen van beschermende maatregelen.  
 
 
 
Afwijkingen 
 
De wijze waarop afwijkingen geregeld kunnen worden roept ook de nodige vragen bij ons 
op.  
 
 
Dit kan volgens de opzet in de brief op drie manieren: 
• herziening omgevingsverordening (kan ook voor één gebied) 
• omgevingsvergunning met toestemming voor afwijking van de regels in de 

omgevingsverordening 
• een projectbesluit  
 



    

Bij de herziening van de omgevingsverordening hebben we dezelfde vragen als hierboven 
reeds zijn gesteld. Welke garanties hebben burgers dat hun belangen in voldoende mate 
worden onderzocht en worden meegewogen in de te maken keuzen? 
Bij een omgevingsvergunning die een afwijking van de omgevingsverordening toestaat is die 
rechtsbescherming er wel. Er moet in de procedure dan echter wel voldoende tijd zijn voor 
passend cultuurhistorisch onderzoek. Dit blijkt in de huidige situatie voor archeologie in een 
aantal situaties al een probleem te zijn.  
Over projectbesluiten is er volgens ons nog veel onduidelijk. Hoe verhouden die zich tot een 
omgevingsverordening? Hoe gaat de coördinatieregeling er uiteindelijk uitzien en wat zijn 
dan de waarborgen voor belanghebbende burgers en organisaties? 
Ter vereenvoudiging van de m.e.r.-procedure wordt voorgesteld het onderzoek naar 
alternatieven te beperken tot alternatieven die kansrijk en zinvol zijn. Hoe en wanneer wordt 
dat bepaald? We willen er in ieder geval voor pleiten dat de effecten van verschillende 
alternatieven voor de cultuurhistorie goed in beeld moeten zijn en bij de afweging worden 
betrokken  
 
We beseffen dat ruimtelijke ordening een complex proces is waarbij vele belangen moeten 
worden afgewogen en dat cultuurhistorie een van de vele belangen is. Het is echter ook een 
zeer kwetsbaar belang. Want zoals reeds gezegd, eenmaal weg is weg. Milieuschade is in 
veel gevallen weer te herstellen. Verdwenen monumenten kun je weer oprichten, maar zijn 
dan geen monumenten meer.  
In de voorstellen voor het nieuwe omgevingsrecht wordt de mogelijkheid geboden van 
‘positieve evenredigheid’. Omdat cultuurhistorie zo kwetsbaar is vraagt dat ons inziens ook in 
dit opzicht speciale waarborgen. 
 
We onderschrijven dus de doelstelling voor een nieuw omgevingsrecht maar hebben voor de 
uitwerking de nodige vragen en wensen. We zien nog veel onzekerheden en risico’s en niet 
alleen voor cultuurhistorie. Het ambitieuze tempo waarin deze ministerie deze wetgeving wil 
realiseren is lovenswaardig maar mag niet een doel op zich worden.  De afdeling advisering 
van de Raad van State heeft gepleit voor een gefaseerde aanpak en eerst een goede analyse 
van de problemen. De brief van de minister besteed daar ons inziens helaas te weinig 
aandacht aan.   
We hopen dat we er op kunnen vertrouwen dat ook hier zorgvuldigheid gaat boven snelheid 
van besluitvorming. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
dr. Tonnie van de Rijdt    drs. Karel Loeff 
Voorzitter van de Werkgroep    Directeur 
Ruimtelijke Ordening van de FIM,    Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
tevens voorzitter van AWN Vereniging  
van Vrijwilligers in de Archeologie  
 
 
 
 
 


