LEESWIJZER ONTWERP-BESLUITEN OMGEVINGSWET
WAAR vindt u WAT over CULTUREEL ERFGOED?i

Omgevingsbesluit:
Besluit geldt ook de EEZ (Noordzee), behalve
waar het gaat om een bouwactiviteit,
afwijkactiviteit of rijksmonumentenactiviteit
Adviesrecht van B&W – in het geval dat B&W
geen bevoegd gezag is – bij bepaalde rijksmonumentenactiviteiten of bepaalde afwijkactiviteiten
Adviesrecht van GS bij rijksmonumentenactiviteiten buiten de bebouwde kom of bij een
afwijkactiviteit inzake een provinciaal
monument
Advies- en/of instemmingsrecht van de Minister
van OCW bij bepaalde rijksmonumentenactiviteiten
Toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure bij bepaalde
rijksmonumentenactiviteiten
Toedeling van handhavingstaken
Bestuursdwangbevoegdheid

Besluit kwaliteit leefomgeving:
Instructieregels over omgevingsplannen: In het
omgevingsplan toestaan van activiteiten voor
het behoud van cultureel erfgoed in het
rivierbed van de grote rivieren
Instructieregels over omgevingsplannen: In het
omgevingsplan rekening houden met het
behoud van cultureel erfgoed
Instructieregels over omgevingsplannen: In het
omgevingsplan rekening houden met het
behoud van werelderfgoed
Instructieregels over omgevingsverordeningen:
aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en
erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed en
behoud van de kernkwaliteiten daarvan
Bepalingen over omgevingsvergunningen voor
een afwijkactiviteit
Bepalingen over omgevingsvergunningen voor
een bouwactiviteit
Beoordelingsregels ontgrondingsactiviteit
Voorschriften ontgrondingsactiviteit
Beoordelingsregels rijksmonumentenactiviteit
Voorschriften rijksmonumentenactiviteit (voorschriften over archeologische monumentenzorg
en voorschriften over verplaatsen gebouwde
rijksmonumenten)
Aanvullende beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit m.b.t. een waterstaatswerk
buiten gemeentelijk ingedeeld gebied
(Noordzee)

Artikel 1.2

Artikel 3.13

Artikel 3.15

Artikel 3.18

Artikel 8.20

Artikel 11.1
Artikel 11.2

Artikel 5.31

Artikel 5.72

Artikel 5.73

Artikelen 7.2 en 7.3

Afdeling 8.1 (gereserveerd en nog niet
ingevuld)
Afdeling 8.3 (gereserveerd en nog niet
ingevuld)
Artikel 8.63
Artikel 8.64
Artikel 8.66
Artikelen 8.67 respectievelijk 8.68

Artikel 8.76

Aanvullende voorschriften beperkingengebiedactiviteit m.b.t. een waterstaatswerk buiten
gemeentelijk ingedeeld gebied (Noordzee)
Instructieregels over omgevingsplannen ook
van toepassing op projectbesluiten
Registers van omgevingsvergunningen voor een
rijksmonumentenactiviteit
Rapportageverplichting werelderfgoed
Gegevensverstrekking over activiteiten die
werelderfgoed kunnen aantasten

Besluit activiteiten leefomgeving:
Algemene regels cultureel erfgoed: aanwijzing
vergunningvrije rijksmonumentenactiviteiten
Algemene regels cultureel erfgoed: specifieke
zorgplicht om beschadiging of vernieling van
rijksmonumenten te voorkomen
Algemene regels cultureel erfgoed: verbod om
rijksmonumenten te beschadigen of te
vernielen, of er noodzakelijk onderhoud aan te
onthouden
Algemene regels werelderfgoed: specifieke
zorgplicht om beschadiging of vernieling van
werelderfgoed te voorkomen, voor zover dat de
uitzonderlijke universele waarde raakt
Algemene regels grondwateronttrekkingen en
ontgrondingen op land en in regionale wateren:
vergunningvrije ontgrondingsactiviteiten

Besluit bouwwerken leefomgeving:
Voorgaan van de eisen voortvloeiend uit de
omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument op de (bouw)technische eisen
uit dit besluit
Aanwijzing vergunningplichtige bouwactiviteiten
Kwaliteitsborging voor het bouwen
Geen energieprestatielabel nodig voor een
beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk
monument
i

Artikel 8.77

Artikel 9.1
Artikel 10.47
Artikel 10.48
Artikel 10.49

Artikel 11.8
Artikel 11.10

Artikel 11.11

Artikel 12.8

Artikelen 14.7, 14.8 en 14.9

Artikel 2.7

Afdeling 2.3 (P.M. Nog niet ingevuld. Gaat via
Invoeringsbesluit)
Afdeling 2.4 (P.M. Nog niet ingevuld. Gaat via
Invoeringsbesluit)
Artikel 6.7

Dit is een globale, niet-uitputtende selectie van enkele kernpunten met betrekking tot
cultureel erfgoed uit de ontwerp-AMvB’s. Enkele meer/zeer specifieke onderwerpen zijn
in dit overzicht niet meegenomen. Een voorbeeld hiervan is de meldplicht – uit artikel
7.22 van het Besluit activiteiten leefomgeving – van een archeologische toevalsvondst bij
een ontgronding in de Noordzee.
Aan de tekst van deze leeswijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

