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Erfgoed in de Omgevingswet 
Impressies uit de gemeenten Stichtse Vecht, Leiden, Rheden en Zwolle 
 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt tot een cultuurverandering in het werken: van 

toetsend naar meedenkend, van voorschrijvend naar anticiperend. Dat vraagt veel van een 

gemeentelijke organisatie. Hoe kun je als gemeente waarin erfgoed een grote rol speelt, het 

belang daarvan tijdig en op een goede manier in de omgevingsvisie integreren? Deze, en andere 

vragen staan centraal in een serie gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van vier 

gemeenten. De verschillende impressies die dit opleverde, steeds met een ander onderwerp 

uitgelicht, kunnen andere erfgoedprofessionals helpen in hun dagelijks werk. 

 

In gesprek met erfgoed- en ruimtespecialisten 

De invoering van de Omgevingswet betekent een transformatie van de ruimtelijke ordening. 

Die transformatie is ingewikkeld. Enkele tientallen gemeenten hebben een omgevingsvisie 

vastgesteld en er zullen omgevingsplannen gemaakt moeten worden. Welke betekenis heeft dit 

voor omgang met cultureel erfgoed? Hoe kun je als gemeentelijk erfgoedprofessional werk en 

werkidealen vorm blijven geven? Hoe kom je aan tafel waar het proces van het ontwikkelen 

van omgevingsvisie en omgevingsplan plaatsvindt? Wat kun je doen of laten, en welke tips zijn 

er voor gemeenten die nog werken aan een omgevingsvisie? 

Tegen deze achtergrond voerde Architectuur Lokaal in opdracht van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van de gemeenten 

Leiden, Stichtse Vecht, Rheden en Zwolle. De interviews werden gehouden door Vincent 

Kompier, de redactie was in handen van Margot de Jager. 

 

Achtergrond bij deze serie impressies 

Architectuur Lokaal sprak met vier gemeenten die in een vrij vergevorderd stadium zijn met het 

positioneren van erfgoed in omgevingsvisies en -plannen. De gesprekken werden gevoerd met 

erfgoedspecialisten en ruimtelijk professionals - tegelijkertijd, om het belang van integraal 

werken te benadrukken. Erfgoed is geëmancipeerd, zo is uit de gesprekken naar voren 

gekomen. Deze emancipatie heeft sterk te maken met de werkwijze van de 

erfgoedprofessionals. Door testen, uitproberen, oefenen en weer recapituleren werken zij 

serieus en enthousiast aan het belang van (gemeentelijk) erfgoed. 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

De gemeente Stichtse Vecht bevindt zich bij het opstellen van haar omgevingsvisies middenin 

het participatietraject. Er is een bewonersenquête uitgezet en er worden webinars georganiseerd 

over de ontwikkeling van de gemeente. Daarin wordt een aantal (ruimtelijke) dilemma’s aan de 

inwoners voorgelegd. De gemeente verwacht de conceptvisie voor de zomer af te kunnen 

ronden en in november vast te stellen. 

De RCE heeft met de gemeente Stichtse Vecht een pilot uitgevoerd. Het doel daarvan was om 

het erfgoed, de identiteit en de kernwaarden in de ruimtelijke ordening richtinggevend te laten 

zijn voor de keuzes die in de omgevingsvisie moeten worden gemaakt voor de lange termijn. 

Hiertoe zijn acht 'trendlijnen' onderscheiden. Daarbij wordt een drieslag wordt gemaakt van (1) 

het analyseren van de verschillende historische lagen die in een cultuurlandschap te herkennen 

zijn, naar (2) de omschrijving van wat dit aan kwaliteiten in het heden heeft opgeleverd, naar 

(3) de vertaling van deze kwaliteiten en knelpunten naar een agenda van de toekomst. De 

https://kaarten.stichtsevecht.nl/index.php?%40Trendlijnen
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trendlijnen vormen een onderlegger voor de op te stellen omgevingsvisie en geven inzicht in de 

manier waarop het verleden doorwerkt in de huidige leefomgeving. 

Bij de totstandkoming van het trendlijnenrapport “Verleden, heden en toekomst, Trendlijnen 

van Stichtse Vecht” is de Vechtplassencommissie betrokken geweest. Deze commissie volgt, 

sinds de oprichting in 1936, de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de Vechtstreek op de voet. Ook 

een expertgroep waarin belangengroepen vertegenwoordigd zijn, heeft bijgedragen aan de het 

rapport. 

Gesproken is met Valesca van den Bergh, beleidsadviseur monumenten en cultuurhistorie 

en Tom Verkammen, procesmanager ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Stichtse Vecht. 

 

Gemeente Leiden 

De gemeente Leiden heeft in 2019 de ‘Omgevingsvisie Leiden 2040 Versie 1.0’ vastgesteld. In 

de visie zijn de waarden beschreven die de gemeente belangrijk vindt. De visie bevat zes 

verhaallijnen, die zijn verbeeld in collages en inspiratiekaarten. Aan de hand hiervan kan met 

bewoners en andere belanghebbenden geïnventariseerd worden hoe de betreffende gebieden 

meer kwaliteit kunnen toevoegen aan Leiden. Voor een specifieke wijk zal opnieuw gesproken 

moeten worden over de dilemma’s die uit de verhaallijnen naar voren komen. Dat geldt ook 

voor de erfgoedwaarden. De visie 1.0 bevat nog geen integrale kaart; daartoe moeten 

onderwerpen zoals duurzame mobiliteit, economie en bedrijventerreinen verder worden 

uitgewerkt. 

In Leiden wordt voortgebouwd op ruimtelijke structuren die al lange tijd bepalend zijn, zoals 

de Oude Rijn, de vijf karakteristiek Hollandse landschapstypen in het gebied (kust en duinen, 

bollen, plassen, veenweidegebied en landgoederen), snelle verkeersassen (spoorverbindingen, 

A4, A44) en het netwerk voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). In Leiden 

fungeert Erfgoed Leiden en Omstreken als instelling waar kennis over erfgoed wordt verzameld 

en gedeeld 

Gesproken is met Matthijs Burger, senior adviseur erfgoed, Tessa van Beelden, projectleider 

Omgevingsvisie en Chrystel Brandenburgh, senior adviseur archeologie Erfgoed Leiden en 

Omstreken, gemeente Leiden. 

 

Gemeente Rheden 

De gemeente In Rheden heeft in 2019 de ‘Omgevingsvisie Buitengebied’ vastgesteld. Aan deze 

visie is vanaf 2017 gewerkt. Vanuit de vraag: ‘Waar zit u mee?’ is gepoogd inzicht te krijgen in 

de vragen die leven in de gemeente . Rheden kent een actieve gemeenschap die erfgoed een 

warm hart toedraagt, zoals te lezen is in de Erfgoednota Verbindend Verleden 2017-

2021. Bewoners hebben actief bijgedragen aan deze nota. 

De gemeente Rheden is in 2019 bekroond met de BNG-erfgoedprijs. De prijs werd toegekend 

omdat haar het erfgoedbeleid prominent onderdeel is van en voorwaardenscheppend voor 

andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, toerisme, recreatie, duurzaamheid, 

infrastructuur, cultuur, economie, natuur en landschap.  

Erfgoed is in veel projecten de verbindende factor en wordt als begrip vanuit het ruimtelijk 

domein ingevuld. Ook de grote betrokkenheid van inwoners van Rheden en de zeven dorpen 

eromheen is opvallend. 

Gesproken is met Marjolein Sanderman, beleidsadviseur erfgoed, Maarten van der Leeden,  

beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied en Tim 

Overbeek, programmamanager Omgevingswet, gemeente Rheden 

 

https://vechtplassencommissie.nl/2019/05/21/rapport-trendlijnen-stichtse-vecht/
https://vechtplassencommissie.nl/2019/05/21/rapport-trendlijnen-stichtse-vecht/
https://www.erfgoedleiden.nl/werkgebied/organisatie/onze-organisatie
https://www.erfgoedleiden.nl/werkgebied/organisatie/onze-organisatie
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Cultuurhistorisch_erfgoed
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Cultuurhistorisch_erfgoed
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Gemeente Zwolle 

De gemeente Zwolle heeft in 2017 deel 1 van de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 

2030′ vastgesteld. Deel 2 is in ontwikkeling. In deel 1 staan de ‘wat’ en de ‘waarom’ vraag 

centraal; in deel 2 zullen de ‘waar’ en ‘hoe’ vraag aan bod komen.” Menselijk kapitaal is de 

drager, de fysieke stad is ons fundament”, aldus de visie. De eigenheid van een plek wordt een 

leidend en inspirerend principe bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. 

Nieuwe elementen zoals gebouwen, bruggen en groen moeten een bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke- en omgevingskwaliteit van de stad. Ook buiten de stad is behoud van ruimtelijke 

kwaliteiten, zoals die van het landschap, de cultuurhistorie en de natuur, een belangrijke 

ambitie. De gemeente realiseert zich dat behoud niet zonder ontwikkeling kan. Ruimte bieden 

aan nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving draagt bij aan een vitaal en leefbaar 

buitengebied, maar dan dient er wel sprake te zijn van een goede landschappelijke inpassing. 

Landschapskwaliteiten moeten per saldo positief worden versterkt. Het is maatwerk per 

ontwikkeling hoe dit vorm krijgt. Deel 1 van de visie noemt vijf ambities die richtinggevend 

zijn voor de gewenste ontwikkeling van de gemeente. Hiervoor dient de metafoor van het huis, 

met een fundament, drie pijlers en een drager. Het fundament ligt is het fysieke kapitaal: de 

kwaliteiten van de bestaande stad en haar natuurlijke omgeving. De drager verwijst naar de 

inwoners als het menselijk kapitaal. De drie pijlers zijn het versterken van de stedelijkheid en 

de economie, het in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal zijn en het samenwerken aan 

vitale, solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen. De terminologie ‘de stad is nooit af maar 

altijd klaar’ geeft aan dat steeds aan verbetering wordt gewerkt. 

In deel 2 van de visie zullen de basiswaarden en ruimtelijke kwaliteiten van gebieden in Zwolle 

worden benoemd. Ook zullen de meekoppelkansen in beeld gebracht worden: het behouden en 

ontwikkelen van de bestaande kwaliteiten van de fysieke leefomgeving en het toevoegen van 

nieuwe kwaliteit. 

Gesproken is met Henry Kranenborg, senior beleidsadviseur cultureel erfgoed en Arjan 

Vedder, planoloog Omgevingsvisie, gemeente Zwolle. 

 

Handreikingen 

Deze serie gaat vooral over hoe je het moet doen. Hoe kun je, als gemeente waarin erfgoed een 

rol speelt, het belang daarvan tijdig en op een goede manier in de omgevingsvisie 

integreren? Deze vraag stond centraal in gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van 

vier gemeenten.  

 

Wat je moet doen staat onder meer in door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

ontwikkelde handreikingen. Onderstaand is een overzicht te vinden. Buiten de scope van deze 

serie valt het opstellen van omgevingsplannen, vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

 

Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet 

Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet 

Handreiking adviesstelsel Omgevingskwaliteit 

 

 

  

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/ontwerp-omgevingsvisie.pdf
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/ontwerp-omgevingsvisie.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/publicaties/2020/01/01/minimale-acties-cultureel-erfgoed-onder-de-omgevingswet
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/publicaties/2020/01/01/handreiking-begrippenkader-cultureel-erfgoed-onder-de-omgevingswet
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/publicaties/2020/01/01/handreiking-adviesstelsel-omgevingskwaliteit
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1. Het juiste momentum 

 
Om een omgevingsvisie op te kunnen stellen wordt vanuit verschillende disciplines en met 

allerlei betrokkenen informatie verzameld. Hoe kun je ervoor zorgen dat erfgoed 

integraal wordt verankerd in omgevingsvisie en -plan? Welke momenten in het proces 

zijn daarvoor geschikt?  

 

 
Beeld: RCE 

De tijd dat er aan het eind van de planontwikkeling nog eens naar behoudenswaardige 

monumenten werd gevraagd aan de erfgoedambtenaar, lijkt voorbij. Het is zaak het belang van 

erfgoed in het planproces op een goed tijdstip in te brengen. Te vroeg en te veel is niet goed, te 

laat al helemaal niet. Het samenspel met collega’s zorgt voor vertrouwen en maakt dat je op 

latere tijdstippen op elkaar terug kunt vallen. 

Tim Overbeek (programmamanager Omgevingswet gemeente Rheden): "De collega’s die zich 

met erfgoed bezig houden hebben hun zaken goed op orde. Dat betekent automatisch, dat als je 

aan tafel komt bij een integrale projectgroep, zij goed kunnen neerleggen wat zij willen en wat 

zij willen bereiken. Daar kom je verder mee." 

Deze werkwijze is succesvol omdat erfgoedambtenaren binnen de organisatie daadwerkelijk de 

ruimte krijgen. Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden): “Het helpt, 

zoals in onze gemeente, dat het bestuur de voordelen ziet van de aanpak om op een vroeg 

moment aan tafel te zitten.”  

Voor Maarten van der Leeden, (beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied 

gemeente Rheden) gaat het erom dat het hem als adviseur ruimtelijke ontwikkeling 

gemakkelijk wordt gemaakt, en hoe hij wordt meegenomen door de betreffende 

erfgoedmedewerkers. “Op het moment dat ik niet zelf achter een onderwerp aan moet gaan en 

de erfgoedmedewerker komt zelf met goede ideeën hoe iets zo goed mogelijk geïntegreerd kan 

worden, is het voor mij het werk niet om het mee te nemen.“ Een actieve houding van de 

erfgoedambtenaar is dus een voorwaarde. Daarbij helpt de ‘gun-factor’. Sanderman: “Je moet 

elkaar over en weer wat gunnen. Daar kan je soms wel ver mee gaan, maar je moet ook weten 

wanneer een ander belang prevaleert. Dan moet je daar ook aan meewerken.” 

"Door goede voorbeelden te laten zien kan de waardering  

voor erfgoed alleen maar toenemen." 

Het helpt dat de belangstelling voor cultuurhistorie en erfgoed de laatste jaren is toegenomen. 

Arjen Vedder (planoloog Omgevingsvisie gemeente Zwolle): “Mensen vinden het gaaf om in 

een uniek en historisch object te wonen en te werken. Het heeft met inspireren te maken. Door 

goede voorbeelden te laten zien kan de waardering voor erfgoed alleen maar toenemen.” 

Dat beaamt Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle): 
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“Als er tien tot vijftien jaar geleden in een ontwikkelingsgebied een object stond dat oud was, 

werd bouwvalligheid weleens als reden gebruikt om het alsnog te slopen. Die tijd lijkt steeds 

meer voorbij. Behoud komt meer en meer op de voorgrond. Dat heeft te maken met de 

tijdgeest, waar onder meer het Rijk aan meehelpt, maar ook de Atlas voor Gemeenten in 2015, 

met als thema erfgoed, draagt daar positief aan bij.” 

Het Verdrag van Malta (1992) en de Nota Belvedere (1999) waren een stimulans om de positie 

van erfgoed te verstevigen. De Nota Belvedere liet zien dat behoud door ontwikkeling van 

erfgoed goed mogelijk is. Dat heeft veel mensen de ogen geopend. Meer kennis leidt tot een 

betere positie aan de tafels waar de plannen worden ontwikkeld. Kranenborg: “We kunnen, 

dankzij veel inventarisaties die zijn uitgevoerd, nu meteen een kaart op tafel leggen met de 

cultuurhistorische waarden. Daarmee kun je direct in gesprek over de manier waarop erfgoed 

een plek kan krijgen in ontwikkelingen en als inspiratie kan dienen. Dat is een compleet andere 

rol dan tot vijftien jaar geleden, toen we regelmatig aan het einde van het proces in de 

toetsingsrol werden gezet. Dat is nu veranderd naar betrokkenheid aan de voorkant.” 

 
©RCE / Wouter van der Sar. Het voormalige Kantoor Schrale's Beton (Zwolle)  

heeft nog steeds een kantoorfunctie. 

Stichtse Vecht heeft veel erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. In samenspraak met de RCE is 

de methodiek van de trendlijnen toegepast. Daarbij is eerst gekeken naar de cultuur van 

Stichtse Vecht en welke verhalen daarbij horen. Hieruit zijn acht trendlijnen gedestilleerd en 

beschreven in het Trendlijnenrapport (2019); de lijnen zijn als bouwstenen voor de 

omgevingsvisie ingebracht. Zij helpen om de eigenheid van de gemeente in de omgevingsvisie 

te borgen. 

"Het is belangrijk om eigenheid te behouden." 

Er komen veel ontwikkelingen op Stichtse Vecht af, zoals de grote (regionale) vraag naar 

woningen, de energietransitie, de mobiliteitsopgave en de recreatieve druk uit de omringende 

steden. Valesca van den Bergh (beleidsadviseur monumenten en cultuurhistorie gemeente 

Stichtse Vecht):“Een grote uitdaging ligt in het bepalen waar deze opgaven een plek kunnen 

krijgen binnen het unieke landschap van Stichtse Vecht. Het is belangrijk om de eigenheid 

ervan te behouden. Het Trendlijnenrapport helpt keuzes te maken waar en op welke schaal 

https://vechtplassencommissie.nl/2019/05/21/rapport-trendlijnen-stichtse-vecht/
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ruimte is voor ontwikkelingen in dit landschap. Als basisdocument maakt het rapport het 

makkelijker om input te geven richting ruimtelijke ordening. Je kunt naar aspecten verwijzen. 

Dat maakt het samenwerken makkelijker. Wel moeten we het nog werkbaar maken, zodat het 

in regels terecht komt.”  

Het Trendlijnenrapport werd omarmd door de politiek. Uitgangspunten werden overgenomen 

in het Kader stellend koersdocument Omgevingsvisie. Het koersdocument formuleert de kader 

stellende uitgangspunten van het maken van de op te stellen omgevingsvisie. 

  
Beeldbank RCE / 13599-53145 Roeier op de Vecht bij buitenplaats  

Rupelmonde in Nieuwersluis, Stichtse Vecht.  
 

Tips 

 Doe je huiswerk, zodat je kennis paraat hebt als hier vanuit het ontwikkelproces van de 

omgevingsvisie om gevraagd wordt. 
 Haak aan bij de procesmanager van de omgevingsvisie en het omgevingsplan, om de juiste 

momenten te markeren wanneer inbreng vanuit erfgoed wordt verwacht. 
 

2. Werken aan integraliteit 

 
In de ruimtelijke ordening van Nederland is lang sprake geweest van sectorale aanpak. 

Maar sectoraal werken is niet meer effectief om de opgaven van nu aan te kunnen. Deze 

opgaven vragen om een integrale aanpak. Hoe doe je dat als het om erfgoed gaat? In de 

ruimtelijke ordening van Nederland is lang sprake geweest van sectorale aanpak. Maar 

sectoraal werken is niet meer effectief om de opgaven van nu aan te kunnen. Deze 

opgaven vragen om een integrale aanpak. Hoe doe je dat als het om erfgoed gaat? 

 

Integraal werken is een leerproces dat iedere dag plaatsvindt. Juist door te ‘doen’ is de ervaring 

van Tessa van Beelen (projectleider Omgevingsvisie gemeente Leiden): “Integraliteit is de 

basis van het hele proces onder onze omgevingsvisie.” In de praktijk houdt dit in dat 

medewerkers elkaar vaak opzoeken, even bij elkaar langs gaan, polsen of zaken goed in elkaar 

steken: het alledaagse samenwerken. 
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"Het is een stuk minder eng dan het lijkt: je hoofd boven het maaiveld uitsteken." 
 

Chrystel Brandenburgh (senior adviseur archeologie gemeente Leiden): “Vroeger werden we 

netjes bevraagd. Men wist ons goed te vinden, maar je draaide wel altijd het standaard sectorale 

verhaaltje af. Nu gaan we samen in gesprek en zeggen we, om een voorbeeld te geven: ‘Hoe 

kunnen we deze historische route vormgeven en versterken en hoe kan die een rol spelen in het 

heden?’ Er wordt meer inhoudelijk gesproken over het vakgebied dan vroeger, en er wordt 

meer gedacht in kansen en het benutten daarvan. Erfgoed is daadwerkelijk onderdeel van de 

opdracht. Dat is een enorme kans.” 

 

  
Beeldbank RCE / 501.502  

 

Het in elkaars vakgebied te mogen kijken ervaren de ambtenaren in Leiden als heel nuttig én 

plezierig. Brandenburgh: “Het is erg leuk om te zien waar de passie ligt, hoe je dat weer kunt 

combineren tot iets moois voor de stad. En het is een stuk minder eng dan het lijkt: je hoofd 

boven het maaiveld uitsteken. Dat is een mooie metafoor voor een archeoloog.” 

 

Tips 

 Integraal werken betekent: over de schouder van je eigen vakgebied heen kijken. Doe dit 

niet één keer, maar voortdurend, gedurende het hele proces. 

 Besef dat erfgoed als thema bij andere disciplines een snaar kan raken. Daardoor is 

verbinding te leggen gedurende het proces. 

 

3. Samen optrekken en gedeeld eigenaarschap 

 
Hoe voorkom je dat een visie of plan een optelsom wordt van sectorale deelbelangen? Hoe 

maak je de omgang met erfgoed in de omgevingsvisie een visie van iedereen?  

 

“Blijf dicht bij je collega stedenbouw”, is het advies van Matthijs Burger (senior adviseur 

erfgoed gemeente Leiden). “Trek intensief met hem of haar op. Weet elkaar te vinden. Probeer 

zoveel mogelijk huiswerk van tevoren te doen. Je weet niet precies hoe het loopt tijdens het 

opstellen van een omgevingsvisie, omdat alles nieuw is. Daarom dachten we: laten we vanuit 

erfgoed documenten opstellen waarvan we nu nog niet precies weten wat we ermee willen, 

maar dan hebben we ze maar vast. Mijn tip is: heb je zaken op orde voordat de vraag komt.”  
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Chrystel Brandenburgh (senior adviseur archeologie Erfgoed Leiden en Omstreken): “Als je 

vanuit de opdracht van een collega denkt, kun je proberen aansluiting te zoeken met wat er in 

de stad sowieso moet worden gedaan.” Tessa van Beelen (projectleider Omgevingsvisie 

gemeente Leiden) ziet dat er bij het opstellen van de omgevingsvisie gedeeld eigenaarschap 

ontstaat, waardoor de omgevingsvisie niet alleen iets is van de afdeling ruimtelijke ordening. 

Gedeeld eigenaarschap is een proces van jaren, waar iedereen binnen de organisatie in moet 

groeien. 

 

 
Beeld: RCE  

 

"Cultuurhistorie bepaalt de identiteit van de stad." 

 

In Zwolle is erfgoed een stevig onderdeel van deel 1 van de omgevingsvisie, wat grotendeels 

voortkomt uit het besef dat Zwolle veel waardevol erfgoed bezit. Die waarde vormt de basis 

voor de kwaliteit van de stad. 

Arjan Vedder (planoloog Omgevingsvisie gemeente Zwolle): “In 2017 zijn we met alle 

disciplines rond de kaart van Zwolle gaan zitten om te inventariseren waar ieders opgaven 

liggen. We vroegen ons af of we die met elkaar konden verbinden. Dat kun je toch wel uniek 

noemen. Toen viel al snel op dat cultuurhistorie de identiteit van de stad bepaalt. Daarmee ben 

je onderscheidend. Daarmee kan je de verblijfskwaliteit van de stad of gemeente vergroten en 

de cultuurhistorie koesteren.”  

Ondanks de toename van taken, zonder bijbehorende budgetten, blijft het zaak om te weten wat 

je hebt. Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle): “Als de 

basis goed op orde is, vindt het afwegen van waarden en belangen veel zuiverder plaats.” 
 

Tips 

 Blijf dicht bij de collega’s van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Zij weten hoe de 

koers naar een omgevingsvisie en -plan in elkaar steekt, vraag ze daar naar. 

 Probeer, door sectoroverstijgend te werken, van visie of plan een gemeenschappelijk product 

te maken met meerdere eigenaren. 

4. Oogkleppen en uitvoeringsagenda's 

 
Hoe kunnen erfgoeddoelen uit de omgevingsvisie worden uitgewerkt in een 

omgevingsplan? Hoe vertaal je de ambities naar werkbare uitgangspunten? 

 

In Leiden worden voor de verschillende wijken ontwikkelperspectieven opgesteld. Wat hier 

'ontwikkelperspectief' heet, kan in een andere gemeente 'gebiedsvisie' worden genoemd. In 

Leiden is het ontwerp-ontwikkelperspectief ‘Zuidwest op zijn best’ in 2019 tot stand gekomen. 

Daarin wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden 
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Zuidwest richting 2040. 

Matthijs Burger (senior adviseur erfgoed gemeente Leiden): “De eerste versie van de Leidse 

omgevingsvisie was van een hoog abstractieniveau. Het was direct duidelijk dat daar een 

vervolgslag op moest komen. Voor de naoorlogse wijk Leiden-Zuidwest hebben we dit 

ontwikkelperspectief opgesteld en een waardestellend onderzoek laten doen. Dat onderzoek 

hebben we aangeleverd bij de makers van het ontwikkelperspectief. Voor ons was deze manier 

van werken een leerproces: hoe ver moet je gaan om de waarden die je omschrijft om te zetten 

in een visiedocument? Door de casus Leiden-Zuidwest zijn we tot de conclusie gekomen dat 

we in de perspectieven heel concreet waarden moeten benoemen. Waarden, die we belangrijk 

vinden in die wijken zijn waarden die we bij doorontwikkeling als uitgangspunt willen 

hanteren.” 

"Hoe zou de stad eruit zien als je alleen vanuit erfgoedbelang redeneert?" 

Chrystel Brandenburgh (senior adviseur archeologie Erfgoed Leiden en Omstreken): “We zijn 

in Leiden aanvankelijk heel integraal bezig geweest en hebben daarin zoveel mogelijk 

verbinding gezocht met andere disciplines. Daarbij verloren we het erfgoedbelang een beetje 

uit het oog, onze eigen erfgoeddoelen dreigden in de discussie te verdwijnen. Je moet je eigen 

doelen heel scherp en helder formuleren zodat ze voor de mensen die de integraliteit bewaken 

goed in beeld zijn.”  

 
Beeldbank RCE / 501.535 Houtzaagmolen d'Heesterboom (Leiden)  

Deze ervaring leidde tot een opmerkelijke werkwijze: die van het ‘oogkleppendocument’. De 

gedachte hiervan is dat je je afvraagt hoe de stad eruit zou zien als je alleen vanuit het 

erfgoedbelang redeneert. Brandenburgh: “Het is goed om dat op een rijtje te hebben, even niet 

denken vanuit een ander, maar louter vanuit historisch belang: wat willen we eigenlijk bewaren 

en benutten?’ Een dergelijk oogkleppendocument werkt verhelderend en heeft de werkwijze in 

Leiden beïnvloedt. “Nu kijken we per wijk en maken we een historische schets: wat zijn de 

karakteristieken, waar liggen de kansen en de krachten van het erfgoed? Maar ook: wat kan er 

bedreigend zijn? Dat alles is belangrijk om in kaart te brengen en uit die exercitie per wijk moet 

je afwegen wat je kunt realiseren. Er is gekeken naar de slagingskans als je probeert erfgoed 
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een plek te geven of te benutten; daar volgen automatisch prioriteiten uit. Zo zijn er voor een 

wederopbouwwijk hele andere prioriteiten en opgaven dan voor een historische binnenstad.” 

"Als er ergens een weg afgesloten is, kunnen we een omleiding nemen." 

De gemeente Rheden heeft een aantal uitvoeringsagenda’s opgesteld om de slag van visie naar 

plan te maken. Tim Overbeek (programmamanager Omgevingswet gemeente Rheden): “We 

willen inwoners activeren met een dynamische agenda, waarin we laten zien wat we de 

komende jaren gaan doen. Daarin geven we ook inzicht in beschikbare uitvoeringsbudgetten en 

budgetten die nog gevonden moeten worden. De agenda moet kunnen meebewegen met de tijd, 

waarbij we vasthouden aan de lange termijn, de stip op de horizon - maar waarbij we af en toe 

een andere weg kunnen inslaan. Als er ergens een weg is afgesloten kunnen we een omleiding 

nemen.’ 

 

 
Beeld: RCE 

 

Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden) vindt dat het schakelen 

tussen het hoge abstractieniveau van de visie en het dagelijkse werk eenvoudiger wordt door de 

uitvoeringsagenda. “De koppeling van beleid en de uitvoeringsagenda geeft de mogelijkheid 

om te schakelen tussen het hogere abstractieniveau en heel concrete zaken zoals ‘ik vind dat 

pand x of y op de monumentenlijst moet’. Dat kan je een plek geven in je uitvoeringsagenda, 

en tegelijk kun je het hogere abstractieniveau bedienen. Zo hebben we het ook bij de 

erfgoednota gedaan.” 

Rheden wil de afhankelijkheid die integraal werken met zich meebrengt, nog sterker in beeld 

krijgen. Overbeek: “Integraal werken lukt goed aan de voorkant, bij totstandkoming van beleid. 

De opgave is om de uitvoering beter te verbinden. Dat is lastig omdat je daarbij in de dagelijkse 

gang van zaken en sleur terechtkomt.’ 

“Gebruik de tijd om te oefenen, dat geeft lucht.” 

Matthijs Burger geeft als tip dat te allen tijde voorkomen moet worden dat zowel visie als plan 

zich beperken tot papier. “Als je aan je visie werkt, moet je eigenlijk al weten welke aspecten je 

in grote lijnen in je plan wilt laten terugkomen. Dat maakt het proces ingewikkeld, omdat je 

vooruit moet werken.” In Leiden is gebruik gemaakt van de Erfgoednota 2014-2020 uit 2013. 

Daarnaast is inbreng van bewoners en de organisaties van belang geweest. Die kennis heeft 

ervoor gezorgd dat in de omgevingsvisie 1.0 ‘haakjes voor erfgoed’ zijn opgenomen die een 

plek kunnen krijgen in het concretere omgevingsplan. Alleen op die manier wordt het 

vanzelfsprekender dat erfgoed hierin wordt opgenomen. 

Alle gesprekspartners zetten vraagtekens bij de effectiviteit van de Omgevingswet. De wet 

geeft veel (beleids)vrijheid aan gemeenten, maar in Leiden bijvoorbeeld zijn de 
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erfgoedspecialisten zich ervan bewust dat erfgoed het onderspit zou kunnen delven als 

tegenstrijdige belangen moeten worden afgewogen. Dan kent de Omgevingswet amper een 

ingebouwde rem. Daarom wordt nu bekeken hoe exact de ondergrens kan worden ingebouwd 

in het omgevingsplan. Het is balanceren tussen het ‘op slot schrijven’ van uitgangspunten in 

een visie en een al te open en vrijblijvende tekst. 

Brandenburgh: “Het is een hele ingewikkelde exercitie die nieuw is voor ons. We zullen in het 

huidige omgevingsplan haakjes in moeten bouwen waarmee het belang van erfgoed nog beter 

te wegen valt. We moeten er heel alert op blijven.” 

Tessa van Beelen (projectleider Omgevingsvisie gemeente Leiden) geeft als tip mee dat ook 

vanaf 2022, wanneer de Omgevingswet van kracht is, niet alles perfect hoeft te zijn. “Gebruik 

de tijd om te oefenen, dat geeft lucht.” 

Tips 
 Het kan helpen, om voorafgaand aan de definitieve inbreng van erfgoed bij de 

omgevingsvisie, eerst puur vanuit erfgoedbelang naar een gebied te kijken. Dat maakt het 

maken van keuzes inzichtelijker. 

 Gebruik de tijd tot invoering van de Omgevingswet én daarna om blijvend te oefenen. Neem 

iedereen daar in mee, om duidelijk te maken dat het oefenen een gemeenschappelijke 

bezigheid en verantwoordelijkheid is. Door te oefenen leer je van het maken van fouten. 

 Kijk vooruit al werkende aan de visie, omdat dan de aspecten die je in visie én plan naar 

voren wilt laten komen, besproken kunnen worden en vastgelegd. 

5. Lessen in leren kijken 

Is het mogelijk om anderen het belang van erfgoed in te laten zien? Hoe betrek je 

collega’s daarbij? 

  
Beeldbank RCE  
 

Arjan Vedder (planoloog en Inhoudelijk trekker Omgevingsvisie Zwolle): “Het helpt als je aan 

collega’s de potenties en de kwaliteiten in een gebied leert leren zien. Dat vraagt om investeren 

aan de voorkant, een beetje opvoeden, een beetje onderwijs, inspireren. Dat is een proces van 
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jaren en niet van dagen, daar moet je continu mee doorgaan.” 

Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle): “Je moet 

collega’s verleiden door het hen makkelijk te maken. Daarmee leer je collega’s om het 

erfgoedbelang niet te vergeten bij planontwikkeling. Gelukkig hebben we in de organisatie veel 

collega’s met gevoel voor cultuurhistorie, dan doe je het samen. Wij kunnen vanuit erfgoed niet 

altijd direct bij elk gemeentelijk project aan tafel zitten. Het helpt enorm, als project- en 

programmaleiders bij het projectoverleg bij de geo-lagen op de kaart de cultuurhistorische 

waardenkaart kunnen meenemen. Dan kunnen ze er niet omheen.” Met het toepassen van deze 

lagen kan erfgoedgeschiedenis en -ontwikkeling op een gedeelde kaart inzichtelijk worden 

gemaakt. 

 

"Sluit aan bij de belevingswereld van de inwoners." 

 

Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie wordt de positie van erfgoed in het 

ontwikkelproces versterkt. Het belang en de positie van erfgoed kan ook versterkt worden door 

de manier waarop inwoners betrokken worden of zich organiseren. Bewoners kijken anders 

naar erfgoed dan professionals. Tim Overbeek (programmamanager Omgevingswet gemeente 

Rheden): ‘Sluit aan bij de belevingswereld van de inwoners. Dan krijg je input waarmee je later 

beleidskeuzes kan maken.” Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden): “Ik ben 

geen voorstander van grootschalig uitgezette enquêtes, omdat je daarmee het gesprek en de 

nuance mist. Je moet echt de tijd uittrekken om het gesprek aan te gaan. Praten, gewoon 

praten.” 

 

Tips 
 Denk vanuit de discipline van collega’s, hoe zouden zij het aanpakken? Door mee te gaan in 

hun denkwereld komt jouw streven naar het versterken van het erfgoedbelang sterker over. 

 Door goed naar bewoners en ander belanghebbenden te luisteren kun je achterhalen hoe zij 

tegen het belang van erfgoed aankijken. Dat kan je positie bij het beleidsmatig en bestuurlijk 

verdedigen van het erfgoedbelang nieuwe impulsen geven. 

 

6. Participatie door initiatiefnemers 

Betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming is een belangrijk maatschappelijk 

doel van Het betrekken van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij 

besluitvorming over visies, plannen en projecten is een belangrijk maatschappelijk doel 

van de Omgevingswet. Daardoor worden de mogelijkheden voor initiatiefnemers om hun 

plannen verder te brengen verruimd. Hoe kan een gemeente het belang van erfgoed in 

dit proces waarborgen? 

 
Beeldbank RCE  
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Voor de gemeente Stichtse Vecht is het behalen van kwaliteitswinst een belangrijk doel bij het 

meenemen van erfgoedwaarden. Er wordt intensief samengewerkt met de 

Vechtplassencommissie, die sinds de oprichting in 1936 de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de 

Vechtstreek op de voet volgt en adviseert over landschap en cultuurhistorie. Initiatiefnemers 

wordt geadviseerd zelf in contact te treden met deze commissie voor advies. 

Stichtse Vecht beraadt zich op haar houding en positie ten opzichte van particuliere participatie, 

onder andere omdat de rol van de gemeente verschuift van sturend naar begeleidend. Dat 

vereist een andere manier van werken. Initiatiefnemers wordt gevraagd om de participatie zelf 

te organiseren, en dat vraagt om (nieuwe) randvoorwaarden vanuit de gemeente: “Volstaat het 

als een initiatiefnemer terugkomt met een verslag of eisen we ook maatschappelijk draagvlak?” 

“Communicatie in een zo vroeg mogelijk stadium” 

In Zwolle is voor de participatie een belangrijke rol toebedacht aan communicatie in een zo 

vroeg mogelijk stadium. Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente 

Zwolle): ‘Dat kost tijd en energie, maar levert veel op aan draagvlak, zowel bij inwoners en 

belangengroepen als bij het bestuur.” 

Rheden werkt aan een soepel verloop van goede communicatie, maar niet volgens een format 

of vaste formule. Er worden verschillende momenten verschillende middelen ingezet: de ene 

keer is dat een dorpspanel, de andere keer een dorpswandeling, soms een gebiedsconferentie of 

een andere werkvorm. Er is veel ruimte om de gemeente om dit maatwerk zelf te organiseren. 

Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden) geeft als tip: ‘Door 

participatie juist niet in een vast format te gieten pas je maatwerk per fase en project toe. Zo 

hou je het voor jezelf en je inwoners ook nog een beetje leuk.’ 

Tips 

 Denk goed na over het kader dat je stelt voor de invulling van particuliere participatie. 

 Door maatwerk bij bewonersparticipatie blijft het voor iedereen plezierig om mee te werken. 

7. Draagvlak en kwaliteit 

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor eigen initiatief. Door vroegtijdig te betrekken 

bij het proces van de besluitvorming, kan draagvlak worden vergroot. Hoe kan het 

genereren van draagvlak samengaan met streven naar kwaliteit in project en proces?  
 

 
 

Vroegtijdige betrokkenheid van inwoners, belanghebbenden en initiatiefnemers bij 

planontwikkeling bespaart tijd, is de gedachte achter de Omgevingswet. Maar er zijn 

kanttekeningen te maken bij het werken aan draagvlak in een vroeg stadium van een project. 
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Maarten Van der Leeden (beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied 

gemeente Rheden): “Meer draagvlak is fijn, maar het proces wordt er niet sneller van en de 

hoeveelheid wordt er ook niet minder door. Het kost tijd om een initiatiefnemer beter te 

begeleiden om tot een kwalitatief goed plan te komen. Maar je wilt ook voorkomen dat er 

willekeur insluipt. Je moet ook goed kunnen verantwoorden waarom dit plan nou nét binnen dit 

maatwerkidee valt. Als je het met alle partijen aandurft om de zoektocht aan te gaan, ook bij 

het nemen van beslissingen, levert dat kwaliteit op. Daar wordt het plan beter van, net als de 

relatie tussen initiatiefnemers, ondernemers, inwoners en de gemeente - juist op het moment dat 

je wat meer de samenwerking opzoekt.” Bij deze manier van werken moet het bestuur goed 

worden meegenomen om een buitenspelpositie te voorkomen. “Dat is ook wat de Rhedense 

raad wil, omdat we niet op voorhand weten waar we tegenaan zullen lopen.” 

In Rheden worden gebiedspaspoorten opgesteld voor het buitengebied. In een gebiedspaspoort 

wordt een ontwikkelkader opgesteld waarin de cultuurhistorische waarden geborgd zijn. De 

gesprekken die hebben geleid tot het gebiedspaspoort vonden plaats aan een zogenoemde 

gebiedstafel, een nieuw instrument uit de ‘Omgevingsvisie buitengebied’. Een eerste pilot is 

succesvol afgerond. Het participatieproces heeft tijd gekost, maar is goed verlopen. 

Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden): “De raad was lovend over 

het participatietraject dat hieraan vooraf is gegaan. Als je er veel energie in stopt wordt het 

draagvlak groter, en met een groter draagvlak is de kans op willekeur kleiner. Maar het moet 

nog blijken of dit tijdwinst op gaat leveren.” 

 

“Een praktische tip kan veel tijd en verwarring voorkomen” 

 

Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle): “Het is 

belangrijk dat keuzes goed worden beredeneerd. In het verleden werd er nogal eens vanuit één 

perspectief gekeken. We hebben een bestuur dat in alle wijsheid een besluit moet nemen, maar 

je moet het voorwerk dan wel op een goede manier gedaan hebben." Ook daar kan een 

praktische tip veel tijd en verwarring voorkomen: "In Zwolle is nog geen standaard checklist 

voor projectleiders over hoe je erfgoed betrekt in je planontwikkeling. Het zou een hoop tijd 

schelen als een projectleider bij alle disciplines langs is geweest, al was het maar met de vraag: 

‘moeten we jou benaderen?’ als je ergens begint met een gebied of project." 

 

Tips 

 Vroegtijdig draagvlak creëren levert niet zozeer procesversnelling op, maar is een middel 

om gezamenlijk tot een gesprek te komen zodat uiteindelijk sterker gedragen keuzes kunnen 

worden gemaakt. 

 Check bij het opstellen van een omgevingsvisie of alle disciplines zijn aangehaakt en op 

welk tijdstip in het proces. Een checklist kan hierbij helpen. 

8. Relatie tot andere bestuurslagen 

Hoe kijken gemeenten naar het proces van totstandkoming van omgevingsvisies van 

andere overheden, zoals de nationale en de provinciale omgevingsvisies? Is afstemming 

tussen de verschillende overheden mogelijk als het om erfgoed gaat, en hoe dan? 

De relatie van de vier gemeenten met andere overheden is ambivalent. Het abstractieniveau van 

provinciale en landelijke omgevingsvisies is te hoog om directe aanknopingspunten met het 
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eigen beleid te vinden. Tim Overbeek (programmamanager Omgevingswet gemeente Rheden): 

“Ze bieden weinig afwegingskader en houvast voor de vraagstukken waar we op lokaal niveau 

mee te maken hebben. Andersom speelt het ook: de vraagstukken waar wij mee te maken 

hebben, komen niet terug in visies op hoger bestuursniveau. Daar manifesteert zich de afstand 

tussen samenleving en burger. Op visieniveau zijn er mooie ambities, waar wij het alleen maar 

mee eens kunnen zijn. Als een provinciale verordening bekendgemaakt wordt, staan daar plots 

hele directe keuzes in, die grote gevolgen hebben voor de ruimte die we kunnen bieden aan 

initiatiefnemers als die met plannen komen. Dat maakt dat de positie van de verordening veel 

interessanter is dan de visie.” 

"Als gemeente moet je zelf aan de slag." 

Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden): "We proberen input te 

leveren bij de totstandkoming van de omgevingsverordening van de provincie. Daarbij kijken 

we of de provincie geen keuzes gaat maken waar we als gemeente last van zouden kunnen 

krijgen. Zijn er zaken die we kunnen aanreiken waar het beter van kan worden? De invloed is 

beperkt, maar de contacten op het vlak van erfgoed zijn erg goed. We voelen ons echt partners 

en dat gevoel is wederzijds.’ 

 
Beeld: ©RCE / Siebe Swart  

Op praktisch niveau is goede afstemming van visies lastig omdat ze niet tegelijkertijd klaar 

zijn. Marjolein Sanderman: "Het heeft bij de provincie veel tijd gekost voordat het 

uitvoeringsverhaal van de provinciale visie er lag. Dat liep niet synchroon met ons 

ontwikkelproces. Dat geldt ook voor de NOVI. Nu deze is vastgesteld, komt de vraag: wat kan 

je er als gemeente Rheden mee?" 

Tom Verkammen (procesmanager ruimtelijke ontwikkeling gemeente Stichtse Vecht): "Door 

het opheffen van het ministerie van VROM is integraliteit in de ruimtelijke ordening op 

Rijksniveau weggezakt.” Het abstractieniveau van de NOVI vraagt om zelf aan de slag te gaan. 

Matthijs Burger (senior adviseur erfgoed gemeente Leiden), die zelf heeft bijgedragen aan de 

NOVI: “Je kunt niet zeggen: we leggen de NOVI op tafel en we zijn er. Je moet zelf aan de 

slag als gemeente.” 
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Tip 
 Gemeenten zullen zelf de erfgoedwaarden en historische waarden moeten onderzoeken en 

benadrukken, omdat visies op het niveau van andere overheden daarvoor te abstract zijn. 

 

9. Werkdruk en capaciteit 

Er zijn gaandeweg steeds meer taken gedecentraliseerd naar gemeenten; vaak zonder 

extra financiële middelen. De werkdruk in de gemeentelijke erfgoedsector is hoog. Hoe 

houd je het hoofd boven water? 

Marjolein Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden): "Het vergt een andere 

manier om volgens de principes van de Omgevingswet te werken, maar ik ben ervan overtuigd 

dat dit tot een betere kwaliteit kan leiden. Tegelijkertijd merk ik dat de werkdruk enorm 

toeneemt. De samenleving verwacht dat je sneller reageert dan vroeger het geval was. 

Participeren kost gewoon tijd."  

Essentieel is dat de input van inwoners bij trajecten die zijn opgestart, goed in de tijd en de 

planning ingebed worden. Nu komt het nogal eens voor dat projecten een vervelende start 

hebben en vervolgens stil komen liggen. Dat is fnuikend. Het interactief in gesprek zijn met ‘de 

buitenwereld’ schept verantwoordelijkheid en verplichtingen. Dat besef dringt ambtelijk, maar 

niet per definitie bestuurlijk door. Een bestuur kan een traject tijdelijk stilleggen vanwege 

andere prioriteiten. Maarten Van der Leeden (beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling in het 

buitengebied gemeente Rheden): “Ik denk dat de politiek nogal eens ontkent dat participatie en 

interactie met de samenleving - wat we allemaal willen, als gemeente en als samenleving - heel 

veel capaciteit kost. Je doet het er niet even bij, en al helemaal niet als je de samenleving het 

gevoel wil geven dat je haar serieus neemt.” 

 
Beeld: ©RCE / 522.227  

Valesca van den Bergh (beleidsadviseur monumenten en cultuurhistorie gemeente Stichtse 

Vecht): “Je moet beklemtonen dat je je huiswerk op orde moet hebben, en dat er anders veel 

zaken blijven liggen. We hebben een cultuurhistorische waarden kaart gemaakt, die je moet 

blijven actualiseren. Het is wishful thinking om te denken dat alles ooit op die kaart terecht 
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komt.” 

In Stichtse Vecht zal de ontwikkeling van de organisatie met de komst van de Omgevingswet 

nogal veranderen. De gemeente is in 2011 door fusie tot stand gekomen en heeft nog geen 

gemeenschappelijk structuurplan. Met de omgevingsvisie en het omgevingsplan ontstaat de 

mogelijkheid om het aantal fte’s dat nodig is opnieuw te berekenen. 

Tom Verkammen (procesmanager ruimtelijke ontwikkeling gemeente Stichtse Vecht): "Ik vind 

dat we momenteel te weinig fte’s hebben, met zoveel Rijks- en gemeentemonumenten en een 

bijzonder landschap. Het aantal fte’s zou hoger kunnen om de kwaliteit beter te kunnen 

bewaken." Valesca van den Bergh (beleidsadviseur monumenten en cultuurhistorie gemeente 

Stichtse Vecht): "Natuurlijk is er soms onwil bij initiatiefnemers, maar veel vaker is het zo dat 

mensen niet beseffen wat de erfgoedwaarde van een monument is. Dat kost veel tijd. Daarom is 

het noodzakelijk dat bewustzijn van erfgoed voortdurend de aandacht krijgt. Daar heb je wel de 

mensen en de mankracht voor nodig." 

"Als erfgoedambtenaar ben je afhankelijk van je omgeving." 

Leiden is relatief goed in staat om erfgoed onder de aandacht te brengen. Als tip voor kleinere 

gemeenten wordt het inhuren van deskundige kennis genoemd, met daarnaast de mogelijkheid 

om gebruik te maken van de kennis van lokale erfgoedorganisaties. Matthijs Burger: "Ik ken 

kleine gemeenten die gebruik konden maken van vrijwilligersorganisaties, die heel goed 

inzetbaar waren. Natuurlijk moeten die organisaties er dan wel zijn. In zo’n situatie ben je als 

erfgoedambtenaar afhankelijk van je omgeving. Dan moet je met deze organisaties een relatie 

aangaan, zodat zij goed kunnen functioneren. Op die manier kun je veel voor elkaar krijgen.” 

Tips 

 Maak actief gebruik van de lokale kennis omtrent erfgoed en betrek deze kennis niet alleen 

op het (officiële) participatiemoment, maar al veel eerder in het ontwikkelproces. Dat vereist 

helderheid over de invulling van je rol als professional. Lokale kennis kan goed worden 

ingebracht bij het proces van totstandkoming van visie en plan. 

 Benadruk aan alle belanghebbenden dat zorgvuldige participatie tijd kost, en dat er slim met 

de beschikbare tijd omgegaan dient te worden. 
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