
omgevingswet & erfgoed
Gemeente Amersfoort       

afdeling SO│Monumentenzorg│Sandra Hovens





Amersfoort  
onroerend erfgoed

Rijksmonumenten (incl. complexen) 460 (712 adressen)

Gemeentelijke Monumenten 186 (440 adressen)

Beeldbepalende panden 523

Rijks-stadsgezichten 2

Gemeentelijke stadsgezichten 14



OMGEVINGSWET

gebruiker 

centraal

gebruiker + erfgoed 

centraal



Structuren 
ontwikkelingsgeschiedenis stad is 

onderlegger voor omgevingsvisie en 

ruimtelijke plannen: inspiratie & ambities. 

Kernkwaliteiten benoemen & vertalen 

naar kaders in omgevingsplan

Objecten
Restaureren – wijzigen - transformeren –

herbestemmen

Kernwaarden monumentaal object 

vertalen naar uitgangspunten 

Belangrijk:

Faciliteren eigenaren

Integrale belangenafweging blijft 



structuurvisie      omgevingsvisie



Industrieel erfgoed
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bestemmingsplan - gebiedsontwikkeling – cultuurhistorische analyse



bestemmingsplan binnenstad - cultuurhistorische analyse



Restauratie- en verbouwplannen

Adviseren & faciliteren – Plantoetsing - Begeleiding



Beslissing over aankoop monument: wat mag en kan?



’t Zand 39 - 3811GB Amersfoort

Beschrijving Monumentenregister: 

Gepleisterde brede gevel, 

woonhuis van een 19de eeuws 

karakter, ouder huis aanwezig. 

Rechte kroonlijst.





Commissie CRK
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stimuleren kwaliteitsverbetering



voorbeelden inventarisatie slechte plekken en adviezen voor kwaliteitsverbetering: stimuleren en faciliteren 



Elleboogkerk, herbestemming



Elleboogkerk



kerken: her- en nevenbestemming



Actueel: Kerkenvisie
Instandhouding, her- en nevenbestemming van monumentelale kerken





Kuiperij Hellestraat – Bouwhistorisch onderzoek



Bouwhistorisch onderzoek:  -basis voor planvorming en –toetsing

-draagt bij aan kennis over ontstaansgeschiedenis stad 



Kwaliteit uitvoering

http://www.stichtingerm.nl/index
http://www.stichtingerm.nl/index




Duurzaamheid



Duurzaamheid

Pilotproject energiebesparing 

Monument  - Krommestraat 32-34



Vergunningvrij?
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MONUMENTENZORG

AMERSFOORT

kerntaak & missie

Het op een samenhangende 

wijze in stand houden van het 

cultureel  erfgoed in Amers-

foort en het inpassen van 

cultuurhistorische waarden in 

nieuwe ontwikkelingen 

(behoud door ontwikkeling). 

Dit heeft betrekking op 

historische gebouwen, 

structuren en het 

stadsbeeld

als totaal.

inhoud instrumenten effecten & spin-off

rijksmonumenten

gemeentelijke

monumenten

beeldbepalende panden

2 rijks-stadsgezichten

gemeentelijke 

stadsgezichten

monumenten in 

gemeente-

eigendom

historische complexen & structuren

faciliteren eigenaren:

advies & stimulering
instandhouding 

waardevolle 

historische 

gebouwen en 

structuren in de stad 

met passende 

functies

vergunningprocedure

Erfgoedwet,          

gemeentelijke  

erfgoed-verordening,

WABO, Wro

Toekomst: omgevingswet

aanwijzing monumenten

Bestemmingsplannen

Omgevingsplan

projectdeelname: integraal en horizontaal werken

gemeentelijk  erfgoedbeleid: vertaling landelijk 

beleid en speerpunten (gedecentraliseerde 

taken) & gemeentelijke accenten en keuzes

‘rentmeesterschap’:

erfgoed  koesteren en 

doorgeven aan 

toekomstige generaties

aantrekkelijke 

historische  stad voor 

bewoners, bedrijven en 

bezoekers 

economisch: 

-positief effect op waarde onroe-

rend goed, beperking leegstand

-instandhouding erfgoed = 

werkgelegendheid

-bezoekers

citymarketing, toerisme

identiteit: herkenning en 

identificeren met stad 

geeft betrokken 

bewoners, draagvlak

stadsbeeld als totaal

subsidies en financiering

samenwerking erfgoed-partners: 

in organisatie, stad, regio en 

landelijk (RCE, NRF, FGM etc.)

erfgoedpromotie (draagvlak/ samenwerking)

onroerend erfgoed:

inhoudelijke 

deskundigheid

(bouwhist.) onderzoek/ CHA



Werkbezoek restauratie en herbestemming klooster Marienhof 

met wethouder Stegeman



Erfgoed is van ons allemaal

-Participatie

-Informatie/ educatie

-Draagvlak

-Ruime voor initiatieven 



Aanbevelingen:

- Erfgoedzorg: dichtbij en aanspreekbaar

- Inhoudelijke deskundigheid en snelheid

- Participatie stad in erfgoedbeleid

- Faciliteren eigenaar = erfgoedbelang

- Kernkwaliteiten erfgoed inpassen in RO-processen: 

objecten en structuren

- Informatie op orde voor implementatie: 

cultuurhistorische waardenkaart, monumentenregister, 

vergunningproces, erfgoedverordening etc.




