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aanleiding

• Raadsmotie 2 juli 2015:
“om een gemeentelijk monumentenbeleid op te stellen waarin criteria 
zijn opgenomen voor beeldbepalende gebouwen met cultuurhistorische 
waarde en daaraan de gemeentelijke  monumentenstatus toe te 
kennen”.

• Coalitie-akkoord 2014-2018: 
Aandacht voor het behoud van oude beeldbepalende en karakteristieke 
gebouwen en het geven van een nieuwe bestemming aan deze 
gebouwen. 
Er zijn reeds te veel van deze gebouwen gesloopt. (…). 
De coalitiepartijen overwegen het invoeren van een gemeentelijke 
‘monumentenstatus’ voor deze beeldbepalende gebouwen”



oppakken van de vraag

Veel ontwikkelingen op het gebied van de monumentenzorg:

• Van objectgerichte monumentenzorg naar gebiedsgerichte 
bescherming van erfgoed.

• Erfgoed omvat naast archeologie en gebouwde monumenten ook 
landschap, historisch groen, oude wegen, nederzettingsstructuren, 
kleine gebouwde relicten. 

• Wetgeving omtrent erfgoed is volop in ontwikkeling: 
Erfgoedwet (2016) en Omgevingswet (2021?). 



oppakken van de vraag

Daarom:

• Geen dubbel werk maar in een keer goed.

• Erfgoed in brede zin verankeren en beschermen in beleid en in 
bestemmingsplannen

• Zoveel mogelijk “omgevingswetproof” werken

• Klaar voor de toekomst

• Digitalisering: Informatie omtrent erfgoed verder digitaal ontsluiten. 



erfgoedproject Stein

Vier doelen van het project Erfgoed Stein:

1. Het in kaart brengen van het waardevolle erfgoed binnen de 
gemeente Stein (inventarisatie)

2. Het ontwikkelen van beleid omtrent de omgang met dit erfgoed 
(beleid)

3. Het beschermen van het erfgoed (beschermingsregime)

4. Het promoten van het erfgoed en bewustwording hiervan



bijzonder project

• Compleet: alles omvattende inventarisatie, beleid en bescherming 

• Door complete inventarisatie zijn de onderlinge verbanden zichtbaar.

• Vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet

• Voor en door van inwoners en historische verenigingen (participatie)

• Mogelijk voorbeeldproject voor andere gemeente



Stein

• Een van de oudste bewoonde 
streken in Nederland

• Veel archeologische vondsten

• 2 rijksbeschermde dorpsgezichten

• 66 rijksmonumenten

• Archeologiebeleid 2010

• Verder geen bescherming van 
erfgoed

• 3 landschappen: maasvallei, 
plateau en heuvelland



inventarisatie en selectie

• Inventarisatie op basis van analyse van ontstaansgeschiedenis van 
landschap en kernen, oud kaart materiaal, overleg met historische 
verenigingen en veldwerk:

– Ontstaansgeschiedenis (bijlage 2 erfgoednota)
https://www.gemeentestein.nl/data/downloadables/5/1/5/bijlage-2-de-ruimtelijke-
geschiedenis-van-stein-internetversie-20190117.pdf

– Inventarisatiekaart
https://buro4-nl.wixsite.com/stein

• Verrassende resultaten!

• Per kern resultaten inventarisatie gedeeld met inwoners tijdens 
informatieavond

• Selectie op basis van kernkwaliteiten

https://www.gemeentestein.nl/data/downloadables/5/1/5/bijlage-2-de-ruimtelijke-geschiedenis-van-stein-internetversie-20190117.pdf
https://buro4-nl.wixsite.com/stein


ontwikkeling en kernkwaliteiten





restanten uit het 
(laat) middeleeuwse landschap

• oude dijken

• oude wegen

• oude paden

• graften 

• holle wegen, veedriften

• restanten landweer



landweer



oude dijken



landschap en groen

• Onderscheid in: 

– Landschapsgebieden 

– groenstructuren

– bomen of struiken

– Voor 1850

– Na 1850

• Waardering

– zeer waardevol

– waardevol

– vrij waardevol 



landschap Catsop



Catsop



nederzettingsstructuren



Stein (noord)



gebouwen



klein erfgoed

• kruisen en kapellen

• kunstobjecten

• overige kleine objecten 
veertrap of kademuur, maar ook 
tuinmuren bij waardevolle 
gebouwen



archeologie

• Update nieuwe vondsten 
met name  door Grensmaas 
project

• Door verbinding te leggen 
tussen historische geografie 
en archeologie  potentiele 
vindplaatsen en 
verwachtingen bijgesteld:
– bv mogelijke vluchtburcht 

Stein



beleid

Beleid is vastgesteld:

- https://www.gemeentestein.nl/data/downloadables/4/9/3/20190128-erfgoednota-
stein-computerversie.pdf

- Bevat kernkwaliteiten, visie en keuzes hoe om te gaan met erfgoed

- Speerpunten:

• (h)erkennen van erfgoed
- Inwoners bewustmaken van waarde erfgoed

- Keuze bescherming op basis van facet bestemmingsplan of omgevingsplan

• het verbeteren van de kwaliteit van erfgoed 
- Actief benaderen en stimuleren van eigenaren 

• de beleving van erfgoed (voor inwoners en toeristen)
- Herinrichten historische gebieden

- Digitaal ontsluiten erfgoed samen met historische verenigingen; niet alleen 
gebouwen. Landschappen etc. maar ook de verhalen van Stein

https://www.gemeentestein.nl/data/downloadables/4/9/3/20190128-erfgoednota-stein-computerversie.pdf


hoe verder

- We komen op dit moment in de fase van bescherming 

- We hebben al de nodige ervaring opgedaan met bescherming 
erfgoed in (facet)bestemmingsplan

- Wij willen thans zoveel mogelijk voorsorteren op het omgevingsplan

- Hoe? → oriëntatie



oriëntatie

Rijksdienst Cultureel erfgoed



oriëntatie

Rijksoverheid → Omgevingswet



oriëntatie

omgevingsplan Ommen is structuurplan



oriëntatie 

aan de slag met de Omgevingswet

• Nederland  8 projecten met erfgoed; 
ontwikkelingen CHW en visievorming

• Limburg 10 projecten
integraal waterbeheer,  beoordeling veehouderij,  
flexibiliteit bedrijventerreinen, burgerparticipatie 
watergebonden bedrijvigheid, duurzaam 
ontwikkelen bedrijven terrein,  visie parkstad, 3D 
model inpandige info per bouwlaag, makkelijk 
raadpleegbare digitale verbeelding voor 
visievorming , aanbesteding VTH voorziening, 
flexibel BP met verbrede reikwijdte.



oriëntatie

Omgevingwetportaal



oriëntatie

Gefaseerde invoering Omgevingswet: 

• 4 fasen, zie tabel

• Invoering wet 2021

• In 2026 gemeentelijke omgevingsvisie gereed 

• In 2029 gemeentelijke omgevingsplan gereed

Omgevingswet gaat uit van vertrouwen in de 
samenleving, in gesprek gaan, participatie(plicht), 
co-creatie, burgerinitiatief, maatwerk en 
samenwerkingsverbanden aangaan.

Loslaten, zo weinig mogelijk regels… flexibiliteit 
sturen alleen waar nodig → vraagt cultuuromslag



oriëntatie

Cultuuromslag en sturingsinstrumenten

- Traditioneel vooral regulerende rol
- regels en financiële impulsen 

(vaak als compensatie bedoeld)

- Toekomst meer een samenwerkende 
en ondersteunende rol:
- Zo min mogelijk regels

- Communicatie 

- Bewustwording 

- Participatie 

- Samenwerking

- Faciliteren



oriëntatie / conclusies 

- Veel informatie, hoog abstractieniveau, maar weinig concreet!

- Burgers vragen van gemeenten om wel concreet te zijn; 
gemeenten moeten dus concreet zijn..

- Erfgoed is kwetsbaar: weg is weg 

- Erfgoed gaat vaak om behoud van details; 
De omgevingswet vraagt om zo weinig mogelijk regels terwijl je de 
bescherming van erfgoed vaak tot in detail moet regelen.



oriëntatie / conclusies 

- Participatie, samenwerking, en verantwoordelijkheid leggen met 
erfgoedeigenaren is prima, maar de ervaring leert dat je erfgoed niet 
aan het burgerinitiatief kunt overlaten zonder juridische bescherming

- Basis is dus een goede bescherming 

- Daarnaast andere instrumenten in de geest van de Omgevingswet 
inzetten: 
- Communicatie, bewustwording, opleiding en kennis van medewerkers, een pro-actieve 

houding van de gemeente en faciliteren eigenaren ondersteunen bij 
vergunningaanvragen, herbestemmingsprocessen en instandhouding van erfgoed

- In de periode van inventarisatie van erfgoed in Stein tot op heden, zijn 
inmiddels 4 waardevolle gebouwen tegen de vlakte gegaan of 
onherstelbaar verminkt! 



oriëntatie / conclusies 

- Gemeente Stein moet/wil dus op korte termijn tot bescherming 
overgaan. 

- Er zijn landelijk wel voorbeelden van erfgoed in omgevingsvisies, maar 
nog geen voorbeelden van verankering van waarden in een 
omgevingsplan

- Mogelijkheid om te experimenteren (C&HW wordt Transitiewet): 
verbreed bestemmingsplan (Venlo)

-
Stein zou in samenwerking met Venlo een voorbeeld (pilot) kunnen van 
implementatie van bescherming in een omgevingsplan 
- Vanwege de compleetheid van het Steinse erfgoed 

- Voorbeelden voor zowel stedelijk als landelijk gebied

- Wie pakt de handschoen mee op???



conclusies 

- Er zijn nog te veel onduidelijkheden om nu al te komen tot een 
omgevingsplan.

- Gefaseerde aanpak → eerst zorgen voor adequate bescherming
- Bescherming via een (facet)bestemmingsplan 

- al dan niet / later- verbreed (C&HW / Transitiewet)

- Echter zoveel mogelijk aansluiten bij filosofie omgevingswet
- Bewustwordings- en participatieproces bij totstandkoming bestemmingsplan

- Voor alle soorten erfgoed visie en doelen omschrijven en regels ontwikkelen

- Globalere juridische regeling, details regelen in beleidsregels

- Behoudens juridische bescherming ook communiceren, stimuleren en faciliteren

- Mogelijke samenwerking met Venlo en andere partijen die interesse 
hebben



aanbevelingen 

- 2029 lijkt ver weg, maar er moet in veel gemeenten nog heel veel 
gebeuren: begin op tijd!!

- Aanzet routeplan in 4 stappen
- Voorbereiding

- Inventarisatie en selectie

- Ontwikkelen van beleid en (Omgevings)visie (2026)

- Bescherming in Omgevingsplan en uitvoeringsinstrumenten (2029)

- Voorbereiding
– Stem af met collega’s Omgevingswet: wat wanneer en hoe

– Kijk wat andere gemeenten hebben gedaan

– Maak een plan van aanpak

– Probeer vooruit te lopen op je collega’s Omgevingswet, anders ben je te laat 
en zo geef je het erfgoed een volwaardige plaats in het omgevingsplanproces

– Zoek deskundige partijen die het project voor je kunnen uitvoeren 

– (zorg zo nodig voor budget; aanbesteding?)



aanbevelingen 

- Inventarisatie en selectie
– Laat historische verenigingen en inwoners participeren in het proces

– Beleg een startbijeenkomst voor geïnteresseerden en participanten

– Verzamel zoveel mogelijk gegevens (kan nu al) 

– Begin met een bureaustudie van de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis van je gemeente

– Veldwerk

– Bepaal op basis van de ruimtelijke ontstaansgeschiedenis en de inventarisatie de 
kernkwaliteiten in relatie tot overig beleid en politieke speerpunten 

- Visie en beleid
– In het geval er een gemeentelijke omgevingsvisie wordt gemaakt: zorg dat je al een 

duidelijk beeld of visie ontwikkelt voor jezelf

– Erfgoed vormt het DNA van de leefomgeving . Het historische ruimtelijke verhaal 
van een gemeente is bij uitstek een goede manier om bewoners bij de 
omgevingsvisie te laten participeren en een kapstok te zijn voor de 
omgevingsvisie. 

– Zoek win-win situaties: Verbind erfgoed met opgaven uit andere sectoren



aanbevelingen 

- Bescherming en uitvoeringsinstrumenten
– Probeer op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, kijk wat anderen hebben gedaan

– Kies voor de bescherming die op dat moment mogelijk en/of nodig is
(realiseer je dat de inventarisatie en visieontwikkeling een balletje aan het rollen 
brengt)

– Alvorens te starten met het omgevingsplan is het wenselijk om al eens met een kleiner 
gebied te experimenteren met de nieuwe methodiek; dat kan bij het tussentijds maken 
van een (verbreed) bestemmingsplan.

– Naast bescherming zijn ook andere instrumenten van belang zoals communicatie met 
inwoners en erfgoedeigenaren (bewustwording en wederzijds begrip) en het stimuleren 
en faciliteren van monumenteneigenaren (bij instandhouding en herbestemming)

– Met deze laatste instrumenten zou je nu al kunnen beginnen



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht


