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De omgeving van
het monument

Het feit dat in de Omgevingswet en de bijbehorende
AMvB ‘Besluit Kwaliteit Leefomgeving’ het begrip
omgeving van het monument is uitgebreid is relatief
onbekend. In Nederland heeft men de omgeving van het
monument geïnterpreteerd als zijnde het kadastrale
perceel van het monument. In de nieuwe regelgeving
is deze omgeving uitgebreid en in lijn gebracht met de
bedoeling van het Verdrag van Granada. Dit Europese
verdrag regelt de omgang met cultureel erfgoed.
Enerzijds betekent de uitbreiding van het begrip werk
aan de winkel, anders biedt het kansen voor de kwaliteit
van de leefomgeving!
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Aanleiding
De aanleiding is artikel 5.72, lid 4 in het
Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL), één
van de AMVB’s behorende bij de invoering
van de Omgevingswet:
Dit artikel omschrijft de regel als volgt: “het
voorkomen van aantasting van de omgeving van rijksmonumenten en monumenten
die op grond van het omgevingsplan zijn
beschermd (=gemeentelijke en provinciale

monumenten), voor zover die aantasting een
negatieve invloed heeft op het aanzicht of de
waardering van die monumenten”.
Artikel 5.72 stelt ook dat het Omgevingsplan regels moet bevatten voor:
• Voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van in het plan beschermde monumenten

Reikwijdte

Afhankelijk
van aard

Aantasting monument
door ingrepen in omgeving
voorkomen

Voorkomen van verplaatsen van zulke
monumenten, tenzij voor het monument
noodzakelijk;
Bevorderen van het gebruik van monumenten;
“het voorkomen van aantasting van
de omgeving van (alle) monumenten,
voor zover die aantasting een negatieve invloed heeft op het aanzicht of de
waardering van die monumenten”
“Voorkomen van aantasting van het
karakter van gezichten en cultuurlandschappen door sloop van bestaande
gebouwen, bouw van nieuwe of andere
veranderingen”
De vragen die onmiddellijk oprijzen zijn: ‘wat is
de omgeving van het monument’ en ‘hoever
strekt de die omgeving dan?’ Immers niet elk
monument heeft eenzelfde omgeving.
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In het Verenigd Koninkrijk maakt het
kadastraal perceel onderdeel uit van het
monument.
In Duitsland is de omgeving afhankelijk van het monument en die soms in
de redengevende beschrijving wordt
opgenomen; men experimenteert
met opname van de omgeving in het
bestemmingsplan.
Frankrijk hanteert een straal van 500

Huidig beleid

Het Verdrag van Granada is een Europees
verdrag dat in 1985 is in Granada vastgesteld, in 1993 door Nederland geratificeerd
en op 1 juni 1994 in werking getreden. Dit
verdrag geeft een bredere definitie van erfgoed, waardoor bijvoorbeeld ook industrieel
erfgoed, cultuurlandschappen, ensembles
en roerend erfgoed binnen de term erfgoed
kunnen worden opgenomen. Het verdrag
bevat verder bepalingen betreffende inventarisatie, documentatie, bescherming
en restauratie. De Ruimtelijke Ordening
wordt hier voor het eerst aangegeven als
middel voor instandhouding. De bepaling
in ons Besluit Ruimtelijke Ordening 2012
– bij ruimtelijke ontwikkelingen dient men

Bij een verkenning van verschillende redengevende omschrijvingen uit de jaren ’80 van
de vorige eeuw blijkt dat de omgeving in tekst,
waarde en beeld veelal ontbreekt. Wel is er
een beginnende aandacht voor het ensemble. Monumentale bomen komen wel voor.
Deze bomen staan of op een bomenlijst of zijn
‘beschermd’ door een kapverordening.
De erfgoedverordeningen zijn vaak object
gericht en de omgeving ontbreekt. Wel is er
aandacht voor beschermde stads- en dorpsgezichten op gemeentelijk niveau als aanvulling op de rijksgezichten.
In bestemmingsplannen komt de dubbelbestemming cultuurhistorie voor en zijn er bepalingen opgenomen voor de instandhouding en
bevordering van CH-waarden en monumentaal groen, het straatprofiel e.d. De CH-waarde
van de omgeving is hiermee globaal benoemd.
In het welstandsbeleid is – los van de monumenten- of erfgoedverordening vaak aangegeven dat voor monumenten, plannen binnen
beschermde gezichten en op buitenplaatsen
een bijzonder welstandsniveau van toepassing is. Ook zijn er bepalingen opgenomen
met betrekking tot de voor-, achter- en zijerven
van monumenten. Ook wordt vaak getoetst op
hoofd-, deel- en detailaspecten.
De omgeving van het monument blijft echter
beperkt tot het kadastrale perceel!
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meter rondom het monument en creëert
daarmee een zone van erfgoedbescherming. Alle wijzigingen binnen deze
zone behoeven de goedkeuring van de
nationale architect.
In België hanteert men een vrijwaringszone voor het monument. Deze
is stedenbouwkundig afgebakend en
wordt in de redengevende beschrijving
opgenomen.

rekeningen te houden met de aanwezige
cultuurhistorische waarden – is op dit verdrag gebaseerd.
Erfgoed wordt in het verdrag ook als economische factor beschouwd.
De tekst van artikel 5.72 van de BKL is direct
terug te leiden tot dit verdrag. Hieruit blijkt
dat Nederland een zeer smalle uitleg heeft
gegeven aan het artikel dat handelt over de
omgeving van het monument. Eén van de
redenen voor deze uitleg is de overtuiging
dat het toenmalige welstandsbeleid voldoende handvatten bood om de omgeving
van monumenten te borgen. Echter sinds
de ratificering heeft de drang naar vermindering van regeldruk, de bredere introductie van vergunningvrije activiteiten (ook in
beschermde gezichten) de effectiviteit
van de inzet van het welstandsbeleid als
‘bescherming’ van de omgeving van monumenten aan kracht ingeboet. Reden om bij
de introductie van de Omgevingswet en de
bijbehorende AMvB’s de regelgeving ten
aanzien van de omgeving van monumenten
te actualiseren en in lijn te brengen met de
bedoelingen van het Verdrag van Granada.
Uit Getekend Verslag Zeeland:
Tip: Google op Verdrag van Granada
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Artikel 5.72, lid 4 gaat specifiek in
op de omgeving van monumenten,
beschermde gezichten en cultuurlandschappen. De Omgevingswet
geeft in artikel 3.2, dat handelt over
de inhoud van de omgevingsvisie,
ook de volgende bepalingen:

Een omgevingsvisie bevat, mede
voor de uitoefening van de taken en
bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid:

A

een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving;

de hoofdlijnen van de voorgenomen
ontwikkeling, het gebruik, het
beheer, de bescherming en het
behoud van het grondgebied;

C

de hoofdzaken van het voor de
fysieke leefomgeving te voeren
integrale beleid.

Ook de omgeving van monumenten valt
onder het begrip ‘kwaliteit van de fysieke
leefomgeving’.
Er is dus een duidelijke link tussen de omgevingsvisie als het gaat om de omgeving van
monumenten – de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving – en het omgevingsplan. De

omgeving van monumenten zal dus zijn weerslag moet vinden in de bepalingen en de percelen van het omgevingsplan.
Artikel 2.1, eerste lid van de Omgevingswet
geeft aan dat cultureel erfgoed behoort tot de
fysieke leefomgeving en maakt deel uit van het
maatschappelijk doel van de wet (art. 1.3):
goede omgevingskwaliteit.
Cultureel erfgoed maakt dus deel uit van de
belevingswaarde en de intrinsieke waarde
van de fysieke leefomgeving.
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Bepaling omgeving
Bij het bepalen van de omgeving van een
monument zijn verschillende kernbegrippen van belang:
•
•
•
•
•
•

Matrix

Aanzicht
(uitsnede
Ligging
Zichtbaarheid
Relaties
Waardering omgeving
Afbakening

Globaal geeft het aanzicht van een monument
aan om welk type monument het gaat. De ligging bepaalt het type omgeving. De zichtbaarheid heeft mede invloed op de omvang
van de omgeving. De relaties van het object
uit groter
geheel)
met zijn omgeving heeft te maken met zichtlijnen en de invloed van het monument op zijn
omgeving. De waardering van de omgeving
bepaalt het belang van deze omgeving en de
mate van kwetsbaarheid. De afbakening van

de omgeving geeft aan binnen welk gebied
artikel 5.72, lid 4 van toepassing is.
Het Gelders Genootschap heeft op de
verschillende typen monumenten met hun
omgeving deze kernbegrippen toegepast en
verwerkt in een matrix. De afbeelding is een
uitsnede uit de matrix en geeft aan hoe het
Genootschap hiermee om gaat.
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Wat is het niet?
De bepaling betekent niet dat de omgeving
van een monument beschermd is, maar dat men
in de omgeving van een monument rekening
moet houden met de aanwezigheid (lees:
waarde en karakteristiek) van het monument!
De omgeving van elk type monument is anders.
Dit betekent dat men zal moeten moet differentiëren naar de aard en de ligging van een
monument. Hierbij valt te denken aan:
• Monument in een straatwand;
• Monumentale villa in een villapark;
• Vrijstaande bebouwing in een
dorpsomgeving;
• Boerderijcomplex in het landschap;
• Beschermde buitenplaats binnen en
landgoed;
• Kerktoren in een dorp in het landschap;
• Etc.

“Gebruik
monumenten
als inspiratie
voor de verbetering van de
omgeving”
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De buitenplaats Middachten is
onderdeel van het grotere landgoed
Middachten

Het verankeren van Granada
en het synchroniseren van de
omgeving van monumenten in het
erfgoedbeleid;
Kijk naar de verschillende soorten
omgevingen van de rijks- en
gemeentelijke monumenten en
bepaal globaal de reikwijdte van
deze omgeving;
Kijk integraal naar de omgeving van
het monument, zowel inhoudelijk
als procesmatig;
Mogelijke actualisatie c.q. aanpassing/aanvulling van redengevende
beschrijvingen of voeg aan het
monumentendossier een kennisdocument toe dat ingaat op de
omgeving;
Definieer de dubbelbestemming
CH opnieuw binnen het gedachtengoed van de Omgevingswet;
Vertaal de aanpak van de omgeving
van monumenten door naar een
vernieuwd integraal monumentenen welstandbeleid – een integraal
ruimtelijk kwaliteitsbeleid;
Onderzoek het inperken van
vergunningvrij bouwen bij een
monument (optie binnen de
Omgevingswet);
Veranker de omgeving van monumenten in de Omgevingsvisie en
het Omgevingsplan;
Onderzoek hoe de aanwezigheid
van monumenten in de omgeving
een impuls kan geven aan de verbetering van deze omgeving.
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Omgeving Middachten

Buitenplaats
Buitenplaatsals
alsonderdeel
onderdeelvan
vaneen
eengroter
grotergeheel
geheel

Meer weten?
De uitbreiding van het begrip omgeving van
het monument betekent een herijking van
het gemeentelijk beleid ten aanzien van deze
omgeving. Enerzijds betekent het een opgave
voor gemeenten, anderzijds biedt het feit dat
de wet pas op 1 januari 2021 wordt ingevoerd
de mogelijkheid om de komende periode de
omgeving van de verschillende monumenten te onderzoeken, te waarderen en af te

bakenen. Ook is het mogelijk om alvast te
oefenen met het fenomeen ‘omgeving van het
monument’ in de uitgebreide definitie.
Het Gelders Genootschap werkt aan een
handreiking voor de omgang met de omgeving van monumenten als voorzet voor het
nieuwe omgevingsbeleid.
De regelgeving is helder, de uitwerking zal
echter nog de nodige creativiteit vergen!
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