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Waar hebben we het over?

• Archeologie

• Historisch 

cultuurlandschap

• Historische bouwkunst & 

stedenbouw/ensembles



Aanleiding

• bestuurlijk: gemeentelijke 

herindeling per 1 januari 2019, 

‘harmonisatieperiode’ van twee 

jaar

• inhoudelijk: diversiteit aan 

erfgoedinformatie (zowel 

inhoudelijk als qua beleid) in 

de voormalige gemeenten

• wetgeving: invoering 

Erfgoedwet (2016), 

Omgevingswet (2022)



Stand van zaken

• Archeologie:
– Waarden- en 

verwachtingskaarten uit 2008 

(Neerijnen), 2011 (Lingewaal) 

en Geldermalsen (2016), 

enkele duidelijke omissies

– Beleid uiteenlopend

– Lopende inhoudelijke 

actualisatie conform ‘aanpak-

Geldermalsen’, volledig 

integreren drie kaarten

bron: geschiedenisgeldermalsen.nl

https://geschiedenisgeldermalsen.nl/2016/02/10/meta-uit-meteren/afbeelding3a_meta/
https://geschiedenisgeldermalsen.nl/2016/02/10/meta-uit-meteren/afbeelding3a_meta/
https://geschiedenisgeldermalsen.nl/2016/02/10/meta-uit-meteren/afbeelding5_meta/
https://geschiedenisgeldermalsen.nl/2016/02/10/meta-uit-meteren/afbeelding5_meta/
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Nieuwe bronnen: paleogeografie



Aansluiting met buurgemeenten



• Cultuurlandschap
– Inventarisatie- en 

waarderingskaarten uit 

2011/2017 (Lingewaal), 2014 

(Geldermalsen) en 2019 

(Neerijnen)

– Geen specifiek beleid

– Samenvoegen en ordenen / in 

elkaar voegen van alle 

informatie

– Leggen van een eenduidige 

basis (landschappelijke 

kartering) met nieuwe 

aandacht voor specifieke 

typen erfgoed (m.n. 

ruilverkaveling)
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• Bouwkunst
– Inventarisatie- en 

waarderingskaarten uit 

2011/2017 (Lingewaal), 2014 

(Geldermalsen), goeddeels 

ontbrekend (Neerijnen)

– Aanpak/breedte sterk 

verschillend

– Actualisatie op basis van 

‘aanpak-Geldermalsen’, 

minimaal ‘gemeentelijk 

monument-niveau’, met 

enkele specifieke thema’s 

(w.o. wederopbouw)

– N.a.v. analyse worden ‘hiaten’ 

monumentenlijsten duidelijk
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Wat willen we daarmee 

bereiken?
• Een eenduidig erfgoedbeleid dat 

voor de hele gemeente van een 

gelijke basis uitgaat 

(harmonisatie)

• Een erfgoedbeleid dat leunt op 

een drietal goede en 

geactualiseerde basisbronnen: de 

informatiebasis van archeologie, 

landschap en bouwkunst

• Digitale data die ingepast kan 

worden in het ‘digitaal stelsel’ van 

de Omgevingswet

• A: Duidelijke beleidskeuzes hoe in 

(ruimtelijk) beleid om te gaan met 

archeologie, landschap, gebouwd 

erfgoed

• B: Een uitvoeringsagenda met 

‘wensen’ voor toekomstige 

erfgoedprojecten

• Samenhang met andere 

beleidsterreinen (welstand, natuur 

& landschap)



Beleidskeuzes: 

A. Ruimtelijk beleid
• Archeologie

– vrijstellingsgrenzen voor 

bodemverstoringen 

(oppervlakte, diepte)

– differentiatie naar type 

archeologie en verwachte 

dichtheid aan archeologie 

(beleidszones)

– ingeperkte bandbreedte aan 

afwegingsruimte i.v.m. 

jurisprudentie

– uitgekristalliseerde methodiek 

voor bepaling beleidszones



?



Stelling

Baseert West Betuwe zijn vrijstellingsgrenzen 

voor archeologisch onderzoek op het beleid 

van de vroegere gemeente Geldermalsen, 

met toevoeging van specifiek beleid voor 

gebieden met een onbekende of lage 

verwachting? 

Kiest West Betuwe voor een verbod op het 

gebruik van metaaldetectie en 

magneetvisserij? 



• Landschap
– Nieuw aspect van erfgoedbeleid

– Stimulans voor ‘streekeigen’ 

vormgeving van plannen, geen 

‘kaasstolp’

– Afwegingsplicht in 

bestemmingsplannen sinds 2012 

(aanpassing Bro)

– Belangrijkste keuze: hoe gaan we 

die afweging inrichten?

– Instrument ‘enkelbestemming’ 

(bijv. agrarisch met waarden) of 

‘dubbelbestemming’ (bijv. waarde 

– cultuurlandschap)

– Selectie op basis van 

waardestelling deelgebieden, 

bijv. ‘zeer hoog’ en ‘hoog’

– Vlakdekkend (vgl. 

archeologie), maar met 

afnemende ‘strengheid’ bij 

lagere waarde

– Koppeling vergunningplicht 

omgevingsvergunning, kan 

meelopen met reguliere 

vergunningaanvragen

– Extra toetsingsonderwerp: 

doet de ingreep onevenredig 

afbreuk aan cultuurhistorische 

waarden?



Stelling

Kiest West Betuwe ervoor bij 

ruimtelijke plannen een 

gespecificeerd afwegingskader 

toe te passen voor historisch 

cultuurlandschap?



• Bouwkunst:
– Met inventarisatie inzetten op 

bewustwording waarde van 

gebouwd erfgoed

– Maar: afwegingsplicht in 

bestemmingsplannen geldt ook hier

– Instrumenten: erfgoedverordening 

(monumentenlijst) of bestemmings-

/omgevingsplan

– Herijking bestaande gemeentelijke 

lijsten, evenwicht aanbrengen 

(categorieën, aantallen) -

– Monumentenlijst vs. planologische 

bescherming

– Ensembles: koppeling met 

welstandsbeleid, maar ook 

‘omgeving van het monument’ 

als toetsingsgrond in 

Omgevingswet

Keuzes: 

– Willen we de monumentenlijsten 

herzien c.q. aanvullen?

– Willen we het omgevingsplan 

gebruiken voor borging van 

waardevolle niet-monumenten?

– Betrekken van welstandsbeleid 

en evt. gemeentelijke 

beschermde dorps- en 

stadsgezichten?



Waar gaat het ons om?

‘Behoud door ontwikkeling’ > 

ontwerpen met erfgoedbesef –

streekeigen ontwerp dat bijdraagt 

aan de ruimtelijke kwaliteit

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.adema-architecten.nl%2Fprojecten%2Fherbestemming-boerderij-wirdum&psig=AOvVaw3rKFUcTMcU-tCmZXJ8sjFT&ust=1593529121004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjFlfSkp-oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.adema-architecten.nl%2Fprojecten%2Fherbestemming-boerderij-wirdum&psig=AOvVaw3rKFUcTMcU-tCmZXJ8sjFT&ust=1593529121004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjFlfSkp-oCFQAAAAAdAAAAABAE


Stelling

Kiest West Betuwe er voor om de 

komende jaren nieuwe 

monumenten toe te voegen aan 

de monumentenlijst?



Beleidskeuzes: benutten

• Uitvoeringsagenda

• Toeristisch potentieel 

uitbouwen: erfgoedmarketing 

en -toerisme

• Verweving erfgoedbeleid 

landschap & landschapsbeleid

• Aanwijzing nieuwe 

gemeentelijke monumenten 

en/of beschermde stads- en 

dorpsgezichten?

• Vervolgstappen m.b.t. 

harmonisatie: periodieke 

actualisatie, vervolgstappen 

harmonisatie landschap & 

bouwkunst

• Participatie: rol van de burger 

in de uitvoeringsagenda

• Herbestemming van erfgoed

• Focus op specifieke thema’s:

– Relatie met NHW als (potentieel) 

werelderfgoed

– Naoorlogs erfgoed 

(wederopbouw, ruilverkavelingen) 

als bijzondere waarde



Re-enactment Visualisatie

Beeldende kunst City marketing

Evenementen

B. Op het ‘benuttingsspoor’ komen we 

in de uitvoeringsagenda terug!

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FRe-enactment&psig=AOvVaw2DxfiI5AfSQO_2wduVQsdf&ust=1593526469638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMirgO2ap-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FRe-enactment&psig=AOvVaw2DxfiI5AfSQO_2wduVQsdf&ust=1593526469638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMirgO2ap-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniastate_(Beers)&psig=AOvVaw2mGBgQTOH3nQyeRQZGbnm7&ust=1593526543024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDLwY6bp-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniastate_(Beers)&psig=AOvVaw2mGBgQTOH3nQyeRQZGbnm7&ust=1593526543024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDLwY6bp-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.raap.nl%2Fpages%2FRAAPnieuws_vondst_verbeelding.html&psig=AOvVaw3oYYtQAdA_-ARUNNzvFUva&ust=1593526674524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDsvs-bp-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.raap.nl%2Fpages%2FRAAPnieuws_vondst_verbeelding.html&psig=AOvVaw3oYYtQAdA_-ARUNNzvFUva&ust=1593526674524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDsvs-bp-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bezoekmaastricht.nl%2F&psig=AOvVaw2yaTiQ5BeLyxlpbFwcq6UR&ust=1593528209076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiT8qyhp-oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bezoekmaastricht.nl%2F&psig=AOvVaw2yaTiQ5BeLyxlpbFwcq6UR&ust=1593528209076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiT8qyhp-oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.marienwaerdt.nl%2Flandgoedfair%2F&psig=AOvVaw3cl9f4TCNXNLwptlnZmIpU&ust=1593528288601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIib38-hp-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.marienwaerdt.nl%2Flandgoedfair%2F&psig=AOvVaw3cl9f4TCNXNLwptlnZmIpU&ust=1593528288601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIib38-hp-oCFQAAAAAdAAAAABAD


Dank voor uw aandacht!


