Beste erfgoedambtenaar / ambtenaar RO
Evenals in 2018 en 2019 zouden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het
Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (SCG) een provinciale bijeenkomst
organiseren over de omgang met erfgoed onder de Omgevingswet. Deze bijeenkomst
zou staan in het teken van ‘Omgevingswet en cultureel erfgoed – wat heeft prioriteit in
2020?’ De Gelderse bijeenkomst is evenals de bijeenkomsten in vorige jaren onderdeel
van de landelijke serie bijeenkomsten.
De focus dit jaar zou gericht zijn op welke zaken de gemeenten voor de inwerkingtreding
van de Omgevingswet moesten regelen om na de inwerkingtreding van de wet goed te
kunnen werken.
Aan de hand van enkele presentaties en informatiebladen zouden deze prioriteiten
worden toegelicht. Ook zou in de vorm van een workshop het denken en werken onder
de Omgevingswet worden geoefend.
Helaas heeft de crisis als gevolg van het coronavirus roet in het eten gestrooid! Tot 1
september zijn geen georganiseerde bijeenkomsten toegestaan. Hoe bijeenkomsten na 1
september georganiseerd moeten worden is nog onduidelijk. Reden waarom besloten is
de bijeenkomsten in alle provincies uit te stellen tot begin 2021.
Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld, mede in verband van
vertraging in de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), tot 01-012022.
Is dit reden om nu achterover te leunen bij de voorbereidingen op de komende
Omgevingswet? Zeker niet! Het biedt ons allemaal extra tijd om de noodzakelijke acties
juist goed voor te bereiden, zodat we klaar zijn om op 1 januari 2022 te kunnen werken
onder de Omgevingswet.
Reden om in plaats van een bijeenkomst u wel de beoogde informatiebladen en
presentatie toe te zenden.
Het betreft de volgende stukken:





Terugkoppeling uitwerking routekaart ‘van omgevingsvisie op weg naar
omgevingsplan’ (2019);
Een Leeslijst voor Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet;
Een pdf met de essentie van de presentatie die op de bijeenkomsten zou worden
gehouden;
Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet voor gemeenten.

Wij kunnen ons voorstellen dat al deze informatie aanleiding geeft tot het stellen van
vragen. Reden waarom het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed samen met de RCE in
september een aantal regionale webinars zal organiseren waarin wordt ingegaan op de
verstrekte informatie en de presentatie.
Aandacht zal worden besteed aan het instellen van een gemeentelijke adviescommissie,
de omgeving van het monument, archeologie, participatie, zorgplicht en actualiteiten.
Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de inleiders en aanwezige
deskundigen. De data voor deze webinars zullen na de zomer bekend worden gemaakt
en op welke wijze hierop kan worden ingetekend.
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In aanvulling daarop zullen wij in de eerste helft van 2021, wanneer de situatie het weer
toelaat om met elkaar bijeen te komen, een sessie organiseren waarin wij de meest
recente informatie met u zullen delen en in workshopverband met behulp van een casus
oefenen met het werken onder de Omgevingswet.
U hoeft met het stellen van vragen uiteraard niet te wachten op deze webinars, maar u
kunt deze al eerder stellen aan ons eigen omgevingswet- team binnen het steunpunt.
Samen met de RCE zullen wij zorg dragen voor een goede beantwoording. Schroom dus
niet om ons te benaderen!
Met vriendelijke groet namens het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Werner Weijkamp,
coördinator SCG
Voor vragen en aanvullende informatie:
Contactpersoon - Martin van Bleek
m.van.bleek@geldersgenootschap.nl
06 12 558512
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