
Erfgoed Omschrijving Huidig beleid Bedrag Gewenst beleid Richtbedrag Uitvoerder Uitvoering Opmerkingen

Visie op archeologisch bodemarchief - -

Een visie op beheer, monitoring en bescherming van 

bekende archeologische vindplaatsen € 20.000 (incidenteel) extern (ODR / bureau) 2023

Borging van de gewijzigde vrijstellingsgrenzen in het omgevingsplan

oppervlakte: 0-10.000 of vrij; 

diepte 30/50/100/200/300 cm - oppervlakte: 0-10.000 of vrij; diepte 30/150 cm - binnen formatie 2022-2029

Juridische vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan

Aanwijzen gemeentelijke monumenten - -

Beschermen van de meest kwetsbare/waardevolle 

archeologische terreinen ntb extern (ODR / bureau) 2023- Uitwerking van visie op archeologisch bodemarchief

Regulering van metaaldetectie

metaaldetectie tot 30 cm diepte 

vrij; magneetvissen verboden 

(bepaling in Erfgoedwet); geen 

aanvullend gemeentelijk beleid -

geen wijzigingen in wettelijke bepalingen; aanvulling dat 

metaaldetectie tot 30 cm diepte alleen mag met 

ontheffing (opnemen in APV) € 5.000 euro incidenteel

binnen formatie en 

specifieke juridische 

ondersteuning. 2022

Wijziging APV, afgifte ontheffingen (te betalen uit 

leges)

Landschap

Borging van landschappelijke waarden in het omgevingsplan

verankerd in diverse 

bestemmingsplan, zeer divers van 

karakter -

Onderbouwde borging van cultuurhistorische waarden 

met  vergunningplicht - binnen formatie 2022-2029

Juridische vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan

Verruimen mogelijkheden voor woningsplitsing en 

functieverandering voor cultuurhistorisch waardevolle panden - -

Mogelijkheden voor waardevolle panden op gebied van 

woningsplitsing en functieverandering om meer ruimte 

voor behoud te geven - binnen formatie 2022-2029

Juridische vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan

Borging van zeer waardevolle panden in het omgevingsplan - - 384 zeer waardevolle panden in het omgevingsplan

€ 6.500 (incidenteel, voor beschrijving) 

+  kosten vergunningverlening 

(structureel)

beschrijving extern, 

vergunningverlening ODR 2023-2029

Opstellen korte beschrijvingen waarden, juridische 

vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan

Optioneel: aanwijzen gemeentelijke monumenten 403 gemeentelijke monumenten

€ 38.178 (structureel, 

onderhoudsbudget) 787 gemeentelijke monumenten

€ 125.125 (incidenteel, extern), interne 

kosten proces van aanwijzing (1 fte 

voor > 1 jaar, incidenteel), € 84.258 

(structureel, onderhoudsbudget), 

kosten vergunningverlening (ntb, 

structureel)

beschrijving extern, 

aanwijzingsproces extra 

formatieplaats,  

vergunningverlening ODR 2023-2029

Bij een beperktere uitbreiding dalen de incidentele 

en structurele kosten navenant mee. Aangewezen 

monumenten komen in mindering op te borgen zeer 

waardevolle panden in omgevingsplan.

Optioneel: borging van waardevolle panden in het omgevingsplan - - > 394 waardevolle panden in het omgevingsplan

€ 2.275 (incidenteel, voor 

inventarisatie) + kosten 

vergunningverlening (structureel)

beschrijving extern, 

vergunningverlening ODR 2023-2029

Uiteindelijke aantal 'waardevolle panden' hangt af 

van uitkomst aanvullende inventarisatie. Juridische 

vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan.

Borging van zeer waardevolle ensembles in het omgevingsplan - - 15 zeer waardevolle ensembles in het omgevingsplan

€ 1.950 (incidenteel, voor beschrijving) 

+ kosten vergunningverlening 

(structureel)

beschrijving extern, 

vergunningverlening ODR 2023-2029

Opstellen korte beschrijvingen waarden, juridische 

vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan

Optioneel: aanwijzen gemeentelijk beschermde gezichten - - 15 gemeentelijk beschermde gezichten

€13.000 (incidenteel, extern), interne 

kosten proces van aanwijzing 

(incidenteel), kosten 

vergunningverlening (ntb, structureel)

beschrijving extern, 

aanwijzingsproces binnen 

formatie (?), 

vergunningverlening ODR

Bij een beperkter aantal beschermde gezichten dalen 

de incidentele en structurele kosten navenant mee. 

Aangewezen beschermde gezichten komen in 

mindering op te borgen zeer waardevolle ensembles 

in omgevingsplan.

Optioneel: borging van waardevolle ensembles in het omgevingsplan 42 waardevolle ensembles in het omgevingsplan

€5.460 (incidenteel, voor beschrijving) 

+ kosten vergunningverlening 

(structureel)

beschrijving extern, 

vergunningverlening ODR 2023-2029

Opstellen korte beschrijvingen waarden, juridische 

vertaling vindt plaats in kader van definitief 

omgevingsplan

Periodieke kleine actualisatie erfgoedkaart, elke twee jaar - - Kleine actualisatie erfgoedkaart, elke twee jaar

€ 6.000 (per twee jaar; 

onderzoekskosten); interne uren 

gering Actualisatie extern 2023, 2025 etc. Juridische vertaling in omgevingsplan

Opstellen van onderzoeksagenda t.b.v. grote actualisaties, elke vijf 

jaar - - Onderzoeksagenda t.b.v. grote actualisaties

€5.000 (incidenteel; 

onderzoekskosten); interne uren 

gering Extern 2025

Na opstellen agenda kan nagegaan worden waarvoor 

welke budgetten noodzakelijk zijn voor de periodieke 

grote actualisaties

Gebruiken van erfgoedkwaliteiten ten behoeve van toerisme en 

recreatie

Geen bedrag te ramen, nader uitwerken in 

uitvoeringsprogramma

Herbestemming, duurzaamheid

Geen bedrag te ramen, nader uitwerken in 

uitvoeringsprogramma; proces kerkenvisie loopt al

Onderzoek naar en behoud van onbekend waardevol erfgoed

Geen bedrag te ramen, nader uitwerken in 

uitvoeringsprogramma

Stimuleren van uitdragen erfgoedkennis

Geen bedrag te ramen, nader uitwerken in 

uitvoeringsprogramma

Faciliteren van samenwerking op gebied van erfgoed - - Investeren in erfgoedplatform doorlopend

Archeologie

Bouwkunst & stedenbouw

Algemeen

Breder erfgoedbeleid


