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…want tussen droom en daad 

staan wetten in de weg en praktische bezwaren, 

en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren. 

 

Willem Elsschot
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Samenvatting 
 

De eerste ‘pijler’ in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg is de integratie van 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Dit is het resultaat van een proces dat in versnelling 

kwam met de Wet op de archeologische monumentenzorg en het Belvederebeleid en zich nog 

altijd aan het doorzetten is. 

Er is veel onderzoek beschikbaar over cultuurhistorie en de rol die dit speelt in 

gemeentelijke ruimtelijke plannen. Vrijwel altijd richt dat onderzoek zich op de inhoud van die 

plannen: het uiteindelijke resultaat. Veel onduidelijker is wat zich tussen de wensen en ambities, 

(de dromen) en de resulterende plannen (de daden) afspeelt. De keuzes en afwegingen ten 

aanzien van cultuurhistorie in de gemeentelijke ruimtelijke planvorming. Vanuit het Rijk, maar 

ook vanuit andere overheden en organisaties is er behoefte aan meer inzicht in dit onderwerp. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de evaluatie van het Maltabeleid en in de op dit 

moment in ontwikkeling zijnde ‘Handreiking Erfgoed en Ruimte’, maar ook om simpelweg een 

beter beeld te krijgen van de gang van zaken in de gemeentelijke praktijk en de keuzes en 

afwegingen die daarin gemaakt worden. 

Deze keuzes en afwegingen zijn het onderwerp van dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Geprobeerd wordt een beeld te schetsen van wat 

zich in de praktijk afspeelt. Welke keuzes worden gemaakt, op basis van welke afwegingen dat 

gebeurt en welke invloed dat op de ruimtelijke planvorming heeft. Als uitgangspunt voor het 

onderzoek is gekozen niet alleen de gemeenten zelf te onderzoeken, maar ook de organisaties 

waar gemeenten mee te maken hebben. Een speciale plaats wordt daarbij ingenomen door de 

ruimtelijke adviesbureaus, die ongeveer 90% van de bestemmingsplannen voor gemeenten 

maken. Op basis van gesprekken bij gemeenten en bureaus, aangevuld met provincies en 

steunpunten monumentenzorg en archeologie is zo geprobeerd een beeld te schetsen van de 

factoren die op de keuzes en afwegingen door gemeenten van invloed zijn.  

Als ‘startpunt’ hiervoor dienden de gemeenten die opgenomen werden in onderzoek van 

Royal Haskoning in 2008 naar cultuurhistorie in gemeentelijke ruimtelijke plannen. Van deze 

gemeenten is bekend welke plaats cultuurhistorie in het bestemmingsplan krijgt, maar niet wat 

hieraan vooraf is gegaan. Onderzocht is wat zich in het proces voor het plan afspeelt. Met 

nadruk staat daarin niet alleen de gemeente centraal, maar ook de wisselwerking tussen 

gemeente en bureau. 

 

Aangenomen is dat de keuzes en afwegingen in de planvorming gemaakt worden op basis van 

(een samenspel van) verschillende factoren. Om het bovenstaande te onderzoeken is dan ook 

geprobeerd een antwoord te zoeken op de volgende vraag: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de keuzes en afwegingen die in de gemeentelijke ruimtelijke 

planvorming worden gemaakt met betrekking tot de cultuurhistorie? 

 

Deze factoren worden onderzocht vanuit het uitgangspunt dat gezocht wordt naar een zo goed 

mogelijke integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Vanuit de bestaande theorie 

en onderzoeken worden hiervoor verschillende belangrijke groepen van factoren 

onderscheiden: wetten en regels, (veranderend) beleid, lobby’s, externe betrokkenen en 

individuele invloed. Welke rol deze (groepen) factoren spelen is onderzocht aan de hand van 

gesprekken met gemeenten, adviesbureaus en enkele overige organisaties. Het doel daarvan is 

niet het schetsen van een representatief beeld van Nederland, maar vooral het verdiepen en 
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verklaren van wat al bekend is en het schetsen van een beeld van de praktijk: het verhaal 

‘achter het plan’. 

 

Van de genoemde factoren blijkt wet- en regelgeving in belangrijke mate kaderstellend. 

Hiermee wordt een minimum aan cultuurhistorie in ruimtelijke plannen gegarandeerd. 

Opvallend is ook dat dit, samen met beleid van hogere overheden, regelmatig als stok achter de 

deur gebruikt wordt door cultuurhistorici, om ruimtelijke ordenaars of planjuristen van hun 

belang te overtuigen. Daarnaast is ‘persoonlijke’ invloed van alle betrokkenen een factor die 

vaak van groot belang is. In de praktijk heeft dit vooral te maken met het verschaffen van 

toegang tot het planproces en het kunnen overtuigen van de belangen. Een overzicht van de 

invloed van deze en andere factoren wordt weergegeven in paragraaf 7.6. 

 

Uit de interviews met medewerkers van gemeenten, bureaus en andere organisaties ontstaat 

een duidelijk beeld van de gemeentelijke praktijk met betrekking tot cultuurhistorie. De invloed 

die de genoemde factoren hebben op de keuzes en afwegingen zijn zeer wisselend en er zijn 

grote verschillen zichtbaar tussen drie globale typen gemeenten. Deze kunnen grofweg worden 

aangeduid als gemeenten ‘zonder beleid’, met ‘beperkt beleid’ en met ‘volwaardig beleid’. In de 

eerste groep is cultuurhistorie een thema dat, mede afhankelijk van de personen die zich met 

het plan bezig houden, wel of niet aan bod komt. Vaak wordt het dan niet expliciet als 

cultuurhistorie gezien, maar als monumenten, welstand en/of ruimtelijke kwaliteit en 

karakteristiek van de gemeente.  

Opvallend is wel dat wanneer het gaat om cultuurhistorie het over het algemeen wel deze 

gemeenten ‘zonder beleid’ zijn waar dit vakgebied goed in de ruimtelijke ordening geïntegreerd 

is. Dit is vooral te verklaren doordat degenen bij de gemeente die zich met ruimtelijke plannen 

bezighouden vaak ook cultuurhistorie in het takenpakket hebben. Bij deze gemeenten is dus 

niet de integratie in de ruimtelijke ordening het voornaamste probleem, maar vooral de 

beschikbare kennis, interesse en het ‘bewustzijn’. 

 

Een tweede groep gemeenten, meestal groter in omvang en/of met veel cultuurhistorie binnen 

het grondgebied heeft over het algemeen één of soms meerdere medewerkers specifiek voor 

cultuurhistorie in dienst. Dit levert direct een ander beeld van de praktijk op, waarin een soort 

‘strijd’ om de aandacht van de planjuristen of projectmanagers plaatsvindt. De doorwerking van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen is vooral afhankelijk van de mate waarin zij zich een plaats 

in het proces weten te verwerven en, vooral, ook hoe vroeg in het proces dat gebeurt. Het 

gebeurt nog regelmatig dat keuzes al in een zeer vroeg stadium gemaakt worden voordat een 

medewerker cultuurhistorie daarbij betrokken raakt of er zelfs van op de hoogte is. 

 

In een laatste, kleine groep gemeenten is ten slotte sprake van min of meer ‘volwaardig beleid’. 

Hoewel ook hier over het algemeen weinig ambtenaren specifiek cultuurhistorie in het 

takenpakket hebben, onderscheiden deze gemeenten zich vooral in het beleid. Voorbeelden 

daarvan zijn de aanwezigheid van waardenkaarten, beleidsnota’s en de mate waarin 

cultuurhistorie een plaats in de ruimtelijke ordening verworven heeft. Ook hier wordt vaak 

geprobeerd ‘door te dringen’ in een afdeling ruimtelijke ordening en is er vooral ook meer 

sprake van het controleren van ingeschakelde adviesbureaus op het gemeentelijk 

(cultuurhistorisch) beleid. 

 

Opvallend is daarbij de grote rol die het ruimtelijk adviesbureau lijkt te spelen. Door gebrek aan 

capaciteit en kennis bij gemeenten wordt regelmatig veel aan het bureau overgelaten. Ook 
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tussen de bureaus zijn daarbij verschillen te zien. Er kan (zonder daarbij een kwaliteitsoordeel te 

willen maken) een globaal onderscheid gemaakt worden tussen een groep ‘faciliterende’ 

bureaus, die vooral werken als juridisch instrument van de gemeente en meer ‘idealistische’ 

bureaus die, al dan niet met succes, proberen de aandacht voor cultuurhistorie in ruimtelijke 

plannen te vergroten. De oorzaak van deze verschillen tussen bureaus zijn niet duidelijk 

herkenbaar. Waarschijnlijk hangt dit in grote mate af van de druk op offertes, aanwezige 

expertise, maar mogelijk ook een bepaalde ‘bedrijfscultuur’.  

De hierboven beschreven typen gemeenten leveren samen met de verschillende typen 

bureaus een wisselwerking op, waaruit globaal zichtbaar wordt welke gevolgen dit voor de 

keuzes en afwegingen ten aanzien van cultuurhistorie in het planproces heeft (zie hiervoor 

onderstaand figuur en paragraaf 7.4).  

 

Adviesbureau 

Gemeente 

Faciliterend Idealistisch 

Geen beleid 
Wettelijke vereisten 

(‘minimaal’) 
Overtuigen/enthousiasmeren 

Beperkt beleid Sterke individuele invloed 
Discussie over inhoud en 

interpretatie 

Volwaardig beleid Controleren Integrale planning 

 

Een zeer duidelijk onderscheid is te maken tussen de benadering van de verschillende 

geïnterviewde groepen. De gemeenten, en dan met name medewerkers cultuurhistorie, lijken 

vooral het bestemmingsplan als geschikt instrument te zien om de eigen belangen in vast te 

leggen. Bij de adviesbureaus is dat veel minder het geval. Andere plannen, zoals structuurvisies 

en beeldkwaliteitsplannen worden in de gesprekken met gemeenten nauwelijks genoemd. De 

bureaus zien deze plannen echter als de beste kans om cultuurhistorie in een vroeg stadium 

mee te kunnen wegen en in de ruimtelijke ordening te laten integreren. Zij zien het 

bestemmingsplan vaak als niet meer dan het vastleggen van de bestaande situatie of 

beslissingen die al veel eerder genomen zijn. Voor keuzes en afwegingen is men bij het 

bestemmingsplan in feite al te laat. De belangrijkste keuzes en afwegingen worden (vooral bij 

nieuwe ontwikkelingen) al ver voor het bestemmingsplanproces gemaakt. 

Hier lijkt dan ook nog de grootste belemmering te liggen bij de integratie van cultuurhistorie 

in de ruimtelijke ordening. Hoewel medewerkers cultuurhistorie bij gemeenten over het 

algemeen steeds meer de ‘taal’ van de ruimtelijke ordening leren spreken blijft de aandacht nog 

sterk op het bestemmingsplan gericht. Het lukt vaak nog niet om al in een vroeger stadium tot 

het planproces door te dringen. Tegelijkertijd geven adviesbureaus aan wel meer met 

cultuurhistorie te willen doen (zowel in bestemmingsplannen als in andere documenten) maar 

hier binnen het beschikbare budget vrijwel nooit ruimte voor te hebben. Nu de ogen van 

cultuurhistorie op de ruimtelijke ordening gericht zijn is al een grote stap gemaakt in de 

integratie daarin. Om cultuurhistorie echter volledig mee te kunnen wegen in het proces van 

keuzes en afwegingen is vooral een grote verschuiving naar de voorkant van het 

planvormingsproces nodig. 
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Voorwoord 
 

Het is al niet meer helemaal vreemd dat een planologiestudent stage loopt bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. Hoewel cultuurhistorie een onderwerp is dat eigenlijk pas net bij de 

ruimtelijke ordening komt kijken (of misschien andersom) zijn het twee vakgebieden die goed 

samen lijken te gaan en in ieder geval dankbare onderwerpen voor Masterscripties op kunnen 

leveren. 

Hoewel het schrijven ervan soms eindeloos lijkt is het tegelijkertijd in een flits voorbij 

gegaan. Dit met dank aan de Rijksdienst, waar ik alle tijd en gelegenheid heb gekregen aan mijn 

onderzoek te werken. Zonder ál te veel van de oorspronkelijke opzet af te wijken is het daar 

mogelijk geweest een onderzoek te doen waarop de eerste reactie van anderen meestal ‘oh, 

wat leuk!’was. Ook na het uitwerken van 200 pagina’s tekst aan interviewopnames is het een 

onderzoek geweest dat ik zo zou willen herhalen. 

 

Graag wil ik iedereen bedanken die, vaak met veel enthousiasme, tijd vrij kon maken voor een 

interview. Zowel bij gemeenten als adviesbureaus, steunpunten en provincies bleek de 

bereidheid aan dit onderzoek mee te werken verrassend groot. Ik hoop dat zij net zoveel plezier 

aan de gesprekken hebben beleefd als ik. 

Ook ben ik grote dank verschuldigd aan alle medewerkers van de Rijksdienst die in de 

afgelopen maanden hebben geholpen bij het onderzoek en/of hierin grote interesse hebben 

getoond. Hoewel ik weet dat de lat inmiddels hoog is gelegd hoop ik ook zeker aan hun 

verwachtingen te kunnen voldoen. Ik heb begrepen dat veel medewerkers vanuit hun 

achtergrond als wetenschappers gek zijn op dikke onderzoeksrapporten. Zeker in dat geval wens 

ik ze veel leesplezier toe. 

Verder wil ik Friedel Filius graag bedanken voor alle begeleiding vanuit de Universiteit. Met 

kritische vragen die je soms doen overwegen dan maar helemaal opnieuw te beginnen weet ze 

het onderzoek toch telkens weer een stukje beter te maken.  

 Tot slot wil ik mijn begeleider bij de Rijksdienst,  Thomas van den Berg, hartelijk bedanken 

voor het mogelijk maken van mijn stage, het geven van alle begeleiding en het geven van een 

kijkje in de keuken van de dienst.  Ik hoop dat hij geen spijt heeft gehad van de terloopse 

opmerking, meer dan een jaar geleden, dat ik in de toekomst voor een stageplaats best eens 

kon bellen. 

 

Breukelen-Amersfoort, april-november 2010 

 

Niels van de Kamer 
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1: Inleiding 

1.1 Inleiding 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is in de afgelopen decennia sterk veranderd. 

Niet alleen is de aandacht ervoor enorm toegenomen, maar ook de betekenis en de functie die 

eraan wordt gegeven is aan verandering onderhevig. Waar ooit alleen gedacht werd aan behoud 

en bescherming van monumenten is er tegenwoordig sprake van ‘behoud door ontwikkeling’ en 

nieuwe manieren om met cultuurhistorie om te gaan. Er heeft zich een groot aantal 

verschuivingen voorgedaan: van object naar gebied, van ‘hindermacht’ naar ‘mee ontwikkelen’ 

en van een onderwerp voor experts naar een belevenis en belang voor iedereen (Van der Zande 

& During, 2009, p. 389).  

Desondanks is cultuurhistorie nog altijd een relatief begrip in de ruimtelijke ordening en 

begint het slechts langzaam een vaste plaats te krijgen. Het gebeurt nog regelmatig dat in 

grotere gemeenten de afdelingen monumentenzorg en ruimtelijke ordening langs elkaar heen 

werken en dat in kleinere gemeenten de monumentenzorg ‘iets voor erbij’ is (Van de Kamer, 

2009; Andersson Elfers Felix, 2010b). Ook in gemeentelijke ruimtelijke plannen is dat terug te 

zien. Voor ‘een goede ruimtelijke ordening’ is het afwegen van alle relevante belangen, 

waaronder cultuurhistorie, een voorwaarde. De uitwerking daarvan kan in de praktijk echter per 

gemeente sterk verschillen. Uit onderzoek van Royal Haskoning in opdracht van de RACM 

(tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE) blijkt dat de doorwerking van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen redelijk is, maar dat de aandacht voor cultuurhistorie toch 

nog vaak tekort schiet. In een deel van de onderzochte plannen ontbreekt een 

cultuurhistorische paragraaf of blijven de kwaliteit en volledigheid van de beschreven waarden 

achter. Bovendien blijkt vaak dat de bestuurlijke aandacht voor cultuurhistorie in een gemeente 

vaak bepaald wordt door de persoonlijke interesse en daadkracht van de betrokken wethouder 

of ambtenaren (Royal Haskoning, 2008, p. 79).  

De manier waarop het cultuurhistorisch beleid tot uiting komt kan daardoor per gemeente 

totaal anders zijn. Dit blijkt ook uit de evaluatie van het Belvederebeleid (LNV, OC&W, VROM, 

V&W, 2008). De ‘Belvederegedachte’ en de inpassing daarvan in de ruimtelijke ordening is 

redelijk goed bekend, maar er bestaan nog grote verschillen tussen gemeenten onderling. 

Voornamelijk de kleinere gemeenten hebben hier meer moeite mee. 

 

De betekenis van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening zal in iedere gemeente anders zijn.  

Nauw hiermee verbonden zijn de afwegingen en keuzes die op basis van de aanwezige 

cultuurhistorische waarden gemaakt worden. Gedeeltelijk zullen dergelijke keuzes en 

afwegingen in bestemmingsplannen terug te vinden zijn. Op basis van aanwezige archeologische 

waarden kunnen bijvoorbeeld afwegingen worden gemaakt wat betreft uitbreidingslocaties of 

mogelijkheden voor ontwikkeling.  

De beslissingen die aan deze plannen ten grondslag liggen kunnen echter niet altijd in de 

worden teruggevonden. Het zijn vaak beslissingen die al in een zeer vroeg stadium gemaakt 

worden en waarbij cultuurhistorische overwegingen mogelijk een rol spelen. Gemeenten 

kunnen in theorie bijvoorbeeld besluiten alternatieve locaties te zoeken vanwege 

archeologische, landschappelijke of bouwhistorische waarden, maar kunnen andersom ook 

besluiten juist wel uit te breiden op een plaats met historische betekenis. Ook kan het, ongeacht 

het feit of dat wenselijk is, een bewuste keuze zijn om géén rekening met cultuurhistorie te 

houden. Daarnaast kan cultuurhistorie, al dan niet opzettelijk, over het hoofd worden gezien. 

Afgezien daarvan is het maar de vraag wie uiteindelijk die keuzes en afwegingen maken en door 

wat of wie zij zich laten beïnvloeden. 
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Binnen de ontwikkelingen die zich binnen cultuurhistorie en de ruimtelijke ordening afspelen 

kan er, in ieder geval in het Rijksbeleid, gesproken worden van een overgang van cultuurhistorie 

van ‘last’ (een beperkende factor achteraf) naar ‘lust’ (een ‘kans’ voor cultuurhistorie als basis 

voor verdere ontwikkeling). Die verschuiving vraagt echter om een groeiende aandacht van 

gemeenten voor cultuurhistorie. Ook is er vanuit het Rijk een behoefte naar meer zicht op de 

vroege fases van de planvorming. Dit komt voort uit het voornemen om meer te begeleiden 

vooraf in plaats van te toetsen achteraf, maar ook uit nieuwsgierigheid over bijvoorbeeld 

doorwerking van het eigen beleid en de manier waarop gemeenten daarmee omgaan.  

Met het huidige systeem van toetsing achteraf betekent dit (in ieder geval voor de 

Rijksoverheid) dat er geen of weinig zicht is op de effecten van het cultuurhistorisch beleid in 

deze vroege fases van de planvorming. Juist op deze momenten worden echter mogelijk 

belangrijke beslissingen genomen. Het in beeld brengen van deze fases in de planvorming en de 

rol die cultuurhistorie daarin speelt is het onderwerp van dit onderzoek. 

 

Wat het bovenstaande betreft hoeft dit onderzoek niet alleen op het gebied van cultuurhistorie 

relevant te zijn. Het is vooral een studie naar wat zich achter gesloten deuren bij een gemeente 

afspeelt, of zich af lijkt te spelen bij een van de vele belangen waar de ruimtelijke ordening mee 

te maken krijgt. Er wordt geprobeerd meer inzicht te geven over wat er werkelijk gebeurt. Hoe 

men (niet) over dingen denkt en hoe ideeën, meningen of belangen zich uiteindelijk in ruimtelijk 

beleid weten te vertalen. In dit geval speelt dat op het gebied van cultuurhistorie, maar het is 

waarschijnlijk dat ook andere (‘zwakkere’) facetten van het ruimtelijk beleid hiermee te maken 

hebben.  

 

1.2 Context 

In de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (OCW, 2009) wordt de toekomst van de 

Monumentenzorg vanuit het Rijk beschreven. Een belangrijk onderdeel hiervan is het (meer) 

meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening. Bescherming op zichzelf 

is daarbij niet voldoende. In het kader van een “goede ruimtelijke ordening” is er de wens dat er 

een “… integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de kwaliteit van de 

ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie” (OCW, 2009, p. 10). Dit betekent dat 

cultuurhistorie “in alle gevallen een factor wordt bij het plannen van de ruimtelijke inrichting van 

ons land” (p. 28). Concreet zal dit beleid worden uitgewerkt in het Bro (Besluit ruimtelijke 

ordening), waarin vooralsnog alleen staat geschreven dat met archeologische waarden rekening 

gehouden moet worden. Met de MoMo zal dit voor alle cultuurhistorische aspecten gaan 

gelden. Een achterliggend streven hiervan is omschakeling van de gebruikelijke toetsing (en 

daarmee bescherming) achteraf naar advisering en sturing vóórdat er een plan op tafel ligt: 

“…een verschuiving van ‘hindermacht’ achteraf naar kennisvergaring, analyse en afweging 

vooraf” (OCW, 2009, p. 38).  

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (verder: RCE) is deels verantwoordelijk voor de 

uitvoering van deze plannen (zie ook paragraaf 3.2). Mede door de functie van de RCE als 

adviesorgaan op het gebied van cultuurhistorie is het van belang een goed zicht te hebben in de 

omgang van gemeenten met hun erfgoed in ruimtelijke plannen en de manier waarop hier 

binnen de gemeenten tegenaan wordt gekeken. In dit kader wordt momenteel gewerkt aan de 

zogenaamde ‘erfgoedmonitor’, die structureel inzicht moet verschaffen in de stand van zake van 
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het erfgoed en de effecten van het erfgoedbeleid moet gaan meten (RCE, 2010a). Deze wens om 

meer inzicht in het planvormingsproces te krijgen en de vraag naar mogelijke indicatoren die 

niet in de vastgestelde plannen terug te vinden zullen zijn vormt de directe aanleiding voor dit 

onderzoek. Direct hieraan verbonden is de evaluatie van de Maltawetgeving (zie paragraaf 3.2) 

die in 2011 afgerond zal worden. Beslissingen die met het oog op deze wet in een vroeg stadium 

genomen worden zijn op dit moment niet of slecht zichtbaar, terwijl ook dit een element is dat 

in de evaluatie zeer relevant is. Wat precies dit ‘onzichtbare’ effect van de Maltawetgeving is 

blijft nog onduidelijk. 

 

1.3 Vraagstelling 

Het hiervoor genoemde onderzoek van Royal Haskoning
1
 geeft inzicht in de mate waarin en de 

manier waarop cultuurhistorie al in gemeentelijke plannen wordt gebruikt. Er ontbreekt vaak 

echter zicht op de motivatie en achterliggende ideeën die daarbij hebben gespeeld. In de 

onderzochte plannen is daarnaast ook niet zichtbaar welke afwegingen en mogelijk zelfs (grote) 

beslissingen aan het proces voorafgingen en welke rol cultuurhistorie daarin heeft gespeeld. 

Zowel in het kader van de evaluatie van de Maltawetgeving als de op te zetten 

erfgoedmonitor bestaat binnen de RCE de wens meer zicht op deze vroegste fase te krijgen en 

de effectiviteit van het cultuurhistorische beleid te onderzoeken. Er is behoefte aan meer inzicht 

in de gemeentelijke ruimtelijke planvorming en rol die cultuurhistorie daarin speelt. 

Het gaat zoals gezegd om de afwegingen en keuzes in de vroegste fases van de planvorming. 

Deze zijn vaak niet in de uiteindelijke bestemmingsplannen terug te vinden, maar liggen wel ten 

grondslag aan de keuzes die in het plan tot uitdrukking komen. Dat kan inhoudelijk zijn, zoals 

locatiekeuzes of bescherming van waarden, maar ook procedureel: welke prioriteit krijgt het in 

welke fase van de planvorming? 

Deze keuzes en afwegingen kunnen illustratief zijn voor de manier waarop gemeenten 

denken over cultuurhistorie en hiermee om willen gaan. Tegelijkertijd geven ze een beeld van de 

manier waarop het rijksbeleid hierop van invloed is en hoe dat doorwerking vindt in het 

ruimtelijk beleid van de gemeenten. Uitwerking in bestemmingsplannen ligt daarbij voor de 

hand, maar in bijvoorbeeld structuurvisies en ontwikkelingsplannen kan cultuurhistorie ook een 

belangrijke uitwerking krijgen. Omdat  in het bestemmingsplan uiteindelijk beslissingen juridisch 

vastgelegd worden zal dat echter als uitgangspunt voor dit onderzoek dienen.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de rol van cultuurhistorie in de gemeentelijke ruimtelijke 

planvorming naar een antwoord gezocht op de volgende vraag: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de keuzes en afwegingen die in de gemeentelijke ruimtelijke 

planvorming worden gemaakt met betrekking tot de cultuurhistorie? 

 

Met deze vraagstelling is gekozen voor een onderzoek dat zich richt op de ‘oorzake’ van het 

ruimtelijk beleid ten aanzien van cultuurhistorie: de factoren. Onder factoren wordt hier een 

breed begrip verstaan. De aandacht wordt daarbij vooral gelegd in de mate waarop 

cultuurhistorie in een gemeente al in de ruimtelijke ordening geïntegreerd is.  

Bij de verwachte factoren die op het beleid van invloed zijn kan gedacht worden aan 

doorwerking van het Rijksbeleid (zoals Belvedere, of invloed van wetten als de Wet op de 

archeologische monumentenzorg: Wamz) en de invloed van provincies. Daarnaast kan ook 

                                                           
1
 Zie voor een korte beschrijving van dit onderzoek ook paragraaf 5.2 
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sprake zijn van enthousiaste wethouders en/of beleidsmedewerkers of een sterke lobby vanuit 

de bevolking. De aandacht voor en visie op cultuurhistorie die in een gemeente al aanwezig is zal 

naar verwachting sterk bepalend zijn voor de mate waarin dit als sectorbelang mee wordt 

genomen bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan. In de volgende paragraaf worden al 

verschillende factoren beschreven die vermoedelijk een bepaalde invloed hebben op het 

gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek zal moeten blijken of dit ook daadwerkelijk het geval is, 

welke rol dit dan is en ook of er mogelijk andere factoren in het spel zijn. 

 

Door de toenemende aandacht voor cultuurhistorie begeven gemeenten zich op relatief 

onbekend terrein. In dit opzicht wordt hiermee een fase doorgemaakt die ook in andere 

sectoren zichtbaar is geweest. Er is steeds meer behoefte aan integratie van andere sectoren in 

de ruimtelijke ordening (Spit & Zoete, 2006, p. 97) en al deze sectoren krijgen hier op een 

andere manier mee te maken. Hoewel er grote verschillen zijn tussen cultuurhistorie en 

bijvoorbeeld het waterbeleid is dit laatste ook een sector die steeds meer met de ruimtelijke 

ordening verweven is.   

In hoofdstuk 4 wordt daarom kort gekeken naar enkele andere ‘belangen’ in de ruimtelijke 

ordening en de manier waarop ze zijn geïntegreerd. Het is mogelijk dat er ‘successen en 

valkuilen’ waarneembaar zijn die ook voor cultuurhistorie als sector kunnen spelen. Dit kan 

inzicht geven in de factoren die op het gebied van cultuurhistorie van invloed zijn en geeft meer 

perspectief op (de positie van cultuurhistorie in) het grote geheel. 

Een verdieping in de ontwikkelingen die vergelijkbare sectoren hebben doorgemaakt kan 

een onderzoek op zich worden. Dit is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling. In plaats van een 

uitgebreid onderzoek naar de rol van andere sectoren in de ruimtelijke ordening zal op 

hoofdlijnen worden gezocht naar mogelijke parallellen met cultuurhistorie en kunnen 

bijvoorbeeld nieuwe factoren (zie de volgende paragraaf) worden onderscheiden of kunnen de 

hieronder genoemde factoren worden aangescherpt. 

 

1.4 Verwachtingen 

Bij onderzoek naar cultuurhistorie in het bestemmingsplan ligt het voor de hand naar de droom 

(wensen, context, visie) en naar de daad (het bestemmingsplan) te kijken. Dit zijn ook de 

momenten in het proces waar het meeste zicht op is. Zoals uit het citaat van Willem Elsschot 

blijkt (pagina 5) staan er echter wetten, praktische bezwaren en ook een stukje weemoed in de 

weg. Juist op deze delen van het proces, de momenten dat de keuzes en afwegingen worden 

gemaakt is er voor buitenstaanders weinig zicht op het proces, terwijl deze fases in het proces 

naar verwachting zeer bepalend en invloedrijk kunnen zijn. Het doel van dit onderzoek is dan 

ook vooral te onderzoeken wat zich precies tussen die dromen en daden afspeelt. 

In de vorige paragraaf werden al kort mogelijke factoren genoemd die op de keuzes en 

afwegingen in het proces van invloed kunnen zijn. Naar verwachting valt hierin een duidelijk 

onderscheid te maken tussen de zogenaamde ‘harde’ en ‘zachte’ factoren die op deze keuzes en 

afwegingen van invloed kunnen zijn.  

Onder de harde invloed kunnen de factoren genoemd worden die bijvoorbeeld verplicht zijn 

of verankerd zijn in beleid. Dit kan wet- en regelgeving zijn waar een gemeente zich aan moet 

houden, maar ook cultuurhistorisch beleid waar een gemeente zichzelf aan gebonden heeft. 

Ongeacht de interpetatie en de werking hiervan in de praktijk kan verwacht worden dat deze 

factoren altijd enig effect zullen hebben. 
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Zachte factoren zullen daarentegen naar verwachting veel meer afhankelijk zijn van de 

plaats en context. Daarbij kan gedacht worden aan persoonlijke invloed van betrokkenen of de 

inbreng die andere partijen in het proces kunnen hebben. Dit zijn factoren die een zeer 

wisselend effect kunnen hebben en daarmee ook een stuk onvoorspelbaarder kunnen zijn. 

Wanneer op basis hiervan keuzes en afwegingen gemaakt worden kunnen deze factoren echter 

wel van grote invloed zijn op het cultuurhistorische beleid van een gemeente en de doorwerking 

van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. 

In de volgende hoofdstukken zal het onderwerp vanuit drie perspectieven bekeken worden: 

de wetenschappelijke invalshoek (hoofdstuk 2), het bestaande beleid (hoofdstuk 3) en tot slot 

de praktijksituatie voor zover die bekend is uit eerder onderzoek (hoofdstuk 5). Op basis hiervan 

kunnen de hierboven genoemde factoren in paragraaf 5.5 verder gespecificeerd en geordend 

worden. 

 

1.5 Leeswijzer  

De in dit hoofdstuk beschreven vragen leiden tot een breed onderzoek op een vrij onbekend 

terrein. Dit vraagt dan ook om een relatief brede benadering. Om een beeld te kunnen schetsen 

van keuzes en afwegingen in het planvormingsproces is ook een goed beeld van de context 

nodig. Die context bestaat in dit geval zowel uit aspecten van de ruimtelijke ordening als de 

monumentenzorg en ook de processen daarbinnen. Kennis hierover is nodig om het onderzoek 

en de resultaten daarvan in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Een beeld dat uit de 

praktijk ontstaat is dat ruimtelijke ordenaars de taal van cultuurhistorici moeten leren en 

andersom. Ook om dit onderzoek uit te kunnen voeren is dat min of meer het geval. 

 

In het volgende hoofdstuk zal het begrip cultuurhistorie in een wetenschappelijk perspectief 

bekeken worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de begrippen cultuurhistorie 

en erfgoed en de manieren waarop deze termen gebruikt worden. Het hoofdstuk schetst een 

beeld van de toenemende aandacht voor erfgoed en de mogelijke verklaringen hiervoor. 

Daarmee wordt geprobeerd een antwoord te geven op vragen als wat erfgoed of cultuurhistorie 

eigenlijk is, waarom de aandacht ervoor zo groot is en welke redenen er zijn om dit te willen 

behouden. Tot slot wordt beschreven hoe in het begrip erfgoedplanning de cultuurhistorie en 

de ruimtelijke ordening samenkomen en welke problemen en mogelijkheden dit op kan leveren. 

Van erfgoed verschuift de focus naar de ruimtelijke ordening en erfgoed vanuit het ruimtelijke 

perspectief gezien. 

Hoofdstuk drie behandelt de geschiedenis van het Nederlandse erfgoedbeleid tot en met de 

meest recente ontwikkelingen in de vorm van de MoMo. Er wordt een overzicht gegeven van 

het relevante beleid, zoals de Nota Ruimte en de Nota Belvedere en de manieren waarop dit 

beleid tot uiting kan komen (structuurvisies, bestemmingsplannen en dergelijke). Het hoofdstuk 

laat zien hoe cultuurhistorie en erfgoed zoals beschreven in hoofdstuk 2 hun weerslag hebben 

gehad op het beleid en wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Hiermee wordt vast 

vooruitgelopen op het vijfde hoofdstuk, waarin wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn 

in de praktijk. 

Tussen het beleid en de praktijk fungeert hoofdstuk 4 als een soort intermezzo, waarin aan 

de hand van beschikbare literatuur de integratie van verschillend sectorbeleid in de ruimtelijke 

ordening kort wordt beschreven. Hierin wordt gezocht naar mogelijke valkuilen of 

succesfactoren die ook op cultuurhistorie van toepassing kunnen zijn. Achtereenvolgens wordt 

hiervoor gekeken naar het waterbeleid, het milieubeleid en het externe veiligheidsbeleid.  



1: Inleiding 

 21  

Aan de hand van bestaande onderzoeken wordt in hoofdstuk vijf een beeld geschetst van de 

manier waarop cultuurhistorie in de praktijk een plaats heeft gekregen in de ruimtelijke 

ordening. Hieruit ontstaat vooral een beeld van het eindresultaat: de concrete inbedding van 

cultuurhistorie in (gemeentelijke) ruimtelijke plannen. Daarmee kunnen de ‘witte plekken op de 

kaart’ worden aangegeven: wat is er al bekend over de (achterliggende) afwegingen en keuzes? 

Op basis hiervan kan een opstap worden gemaakt naar het daadwerkelijke onderzoek, met de 

vraag welke overwegingen hieraan vooraf zijn gegaan en welke beslissingen mogelijk wel 

gemaakt zijn, maar niet in de plannen worden beschreven. Hiertoe worden op basis van de 

voorgaande hoofdstukken gebruikt om de eerder genoemde hypothesen verder te specificeren 

en aan te vullen. Dit leidt tot nieuwe verwachtingen voor de resultaten (paragraaf 5.5) en het 

bijbehorende conceptueel model (5.6). 

In hoofdstuk 6 wordt de methodologische opzet van het onderzoek beschreven. Op basis 

van het onderzoek van Royal Haskoning uit 2008 wordt een steekproef samengesteld van 

gemeenten die in het onderzoek worden meegenomen. 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 7 aan de hand van 

gesprekken bij gemeenten, adviesbureaus en andere organisaties de resultaten van het 

onderzoek weergegeven, waarbij een beeld wordt geschetst van de ‘dagelijkse gang van zaken’ 

en de keuzes en afwegingen die daarin gemaakt worden. Dit leidt tot slot tot conclusies en 

aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek ten aanzien van deze resultaten in hoofdstuk 8. 
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2: Cultuurhistorie, planning en wetenschap 
 

Het begrip erfgoed is onderwerp geweest van veel wetenschappelijk onderzoek. Voor de relatie 

tussen erfgoed en ruimtelijke ordening is dat al veel minder het geval. Dit hoofdstuk geeft een 

overzicht van de in dit onderzoek gebruikte begrippen en bekijkt deze vanuit een 

wetenschappelijk oogpunt. 

In paragraaf 2.1 zullen eerst de verschillende begrippen, zoals cultuurhistorie en erfgoed 

worden beschreven. Doordat deze begrippen in de praktijk vaak door elkaar of met wisselende 

betekenissen gebruikt worden is het belangrijk hier een duidelijke definitie van te geven. 

Hoewel het onderscheid in de praktijk minder groot zal zijn is het belangrijk in het taalgebruik 

een duidelijke scheiding te maken. 

Paragraaf 2.2 gaat vervolgens in op de begrippen cultuurhistorie en erfgoed en de 

wetenschappelijke kijk hierop. Hierin wordt een beeld geschetst van de (veranderende) 

betekenis en waardering die hieraan gegeven wordt. Er wordt ingegaan op vragen als waarom 

erfgoed eigenlijk gewaardeerd wordt, welke betekenis het heeft of kan hebben en welke rol of 

functies het kan vervullen.  

In paragraaf 2.3 wordt daarop het verband gelegd tussen erfgoed en de ruimtelijke ordening 

in de vorm van ‘erfgoedplanning’. Deze paragraaf beschrijft de verandering van ‘behoud’ naar 

‘ontwikkeling’ en de manier waarop in erfgoedplanning heden, verleden en toekomst 

gecombineerd worden. 

Paragraaf 2.4 geeft de planningmethodiek op het gebied van cultuurhistorie weer. 

Verschillende methoden van planning worden beschreven en in een cultuurhistorisch 

perspectief geplaatst. Hieruit volgt dat een communicatieve en/of institutionele benadering zich 

het beste lijkt te lenen in de omgang met cultuurhistorie.  

Tot slot beschrijft paragraaf 2.6 de verschillende fases die in het planningproces 

onderscheiden kunnen worden en op welke van die fases in dit onderzoek de nadruk gelegd 

wordt. 

 

2.1 Begrippen 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorie en erfgoed zijn twee begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar een 

sterk verschillende betekenis kunnen hebben. Daarom is het belangrijk een duidelijk 

onderscheid tussen deze twee begrippen te maken. Cultuurhistorie kan worden omschreven als 

“…alle sporen in het huidige landschap die ons informatie geven over hoe de mens vroeger in 

Nederland woonde en werkte” (De Feijter, 1998, p. 1). In tegenstelling tot wat 

‘cultuurgeschiedenis’ genoemd wordt gaat cultuurhistorie niet over hoe iets was, maar over hoe 

dat nu is. Het is “…cultuurgeschiedenis in haar actieve, maatschappelijk participerende vorm” 

(Frijhoff, 2007, p. 33-34). 

De Feijters woorden “in het huidige landschap” beperken het begrip tot wat omschreven 

zou kunnen worden als de ‘ruimtelijke’ cultuurhistorie: de vormen van cultuurhistorie waar de 

ruimtelijke ordening voornamelijk mee te maken krijgt. Immateriële of ‘roerende’ 

cultuurhistorie zoals taal, cultuur, tradities en kunstvoorwerpen (cultuurhistorie zonder het 

ruimtelijke aspect) zal in dit onderzoek dan ook buiten beschouwing worden gelaten
2
. Een 

definitie van cultuurhistorie in de Nota Belvedere luidt dan ook: “de sporen, objecten en 

                                                           
2
 In de praktijk wordt overigens ook immateriële cultuurhistorie steeds vaker gebruikt als inspiratiebron bij ruimtelijke 

projecten (Van der Zande & During, 2009, p. 185). 
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patronen/structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving 

en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling.” (Feddes, 1999, p. 10). Hiermee 

ontstaat een smallere definitie van cultuurhistorie die over het algemeen in drie facetten wordt 

verdeeld (RCE, 2009b, p. 9; De Feijter, 1998, p. 18): 

• Archeologie: alle cultuurhistorische waarden (objecten, sporen) die zich in de grond 

bevinden. Hierbinnen bestaat een tweedeling tussen bekende archeologische waarden, die 

(gedeeltelijk) opgegraven of onderzocht zijn en verwachte waarden, waarvan de 

aanwezigheid wordt vermoed of voorspeld. In deze zin neemt archeologie een bijzondere 

positie in, aangezien het niet direct zichtbaar is en de aanwezigheid lang niet altijd zeker is. 

Naast ondergrondse archeologie worden er overigens ook enkele bovengrondse 

archeologische objecten onderscheiden, met hunnebedden en terpen als bekendste 

voorbeelden (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 12). 

• Historische geografie: sporen in het landschap die het gevolg zijn van een wisselwerking 

tussen de mens en de fysieke omgeving (ook wel ‘cultuurlandschap’). Dit zijn bijvoorbeeld 

historische verkavelingspatronen, oude dijken of andere sporen van menselijk ingrijpen in het 

landschap. Ook hierin kan een tweedeling worden gemaakt: er worden zowel objecten (als 

onderdeel van een groter, samenhangend geheel, zoals een dijk) als structuren (zoals 

verkavelingspatronen) onderscheiden (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 70). 

• Historische (steden)bouwkunde: historisch bouwkundige waarden, waaronder bijvoorbeeld 

gebouwen, tuinen en ook stedenbouwkundige waarden. Dit is de meest zichtbare en mogelijk 

ook meest gewaardeerde cultuurhistorie, mede doordat hierin vaak gewoond en gewerkt 

wordt. 

 

Erfgoed 

Het begrip erfgoed omvat binnen dit onderzoek dezelfde bovengenoemde facetten, met één 

belangrijk verschil. Waar cultuurhistorie als een vrij neutraal en algemeen begrip kan worden 

omschreven heeft erfgoed alles te maken met (veranderende) denkbeelden en perspectieven. 

Cultuurhistorie gaat over het verleden van iets, terwijl bij ergoed juist het heden centraal staat.  

De huidige definitie van erfgoed is voornamelijk afgeleid van het Engelse ‘heritage’, dat daar 

al langere tijd deze betekenis heeft (zie ook paragraaf 2.3). Er zijn verschillende interpretaties 

van het begrip mogelijk, maar tegenwoordig kan het kort omschreven worden als ‘het 

hedendaags gebruik van het verleden’ (Ashworth & Kuipers, 2004, p. 4; KNAW, 2007, p. 64). De 

RCE spreekt over “dat wat ons is overgeleverd door onze voorouders” (RCE, 2009a, p. 16). Efgoed 

is een hedendaagse interpretatie van het verleden en daardoor afhankelijk van bijvoorbeeld de 

context en de gebruiker. Het is “…datgene wat bepaalde groepen op een bepaald tijdstip 

beleven als historisch waardevol” (Van der Zande & During, 2009, p. 86). Zodoende is erfgoed 

altijd cultuurhistorie, maar wordt cultuurhistorie pas erfgoed wanneer het om het huidige 

gebruik ervan gaat. 

Verder kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen erfgoed en cultureel 

erfgoed. Hoewel erfgoed tot voorkort nog met name een juridische term was (zoals in erfenis) 

wordt hier tegenwoordig materieel (tastbaar) erfgoed bedoeld. De toevoeging ‘cultureel’ maakt 

het begrip iets ongrijpbaarder en omvat ook het zogenaamde immateriële erfgoed (Grijzenhout, 

2007, p. 1).  

Ondanks het onderscheiden verschil in (vooral wetenschappelijke) publicaties worden de 

begrippen erfgoed en cultuurhistorie in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. In dit onderzoek 

zal vooral worden gesproken over cultuurhistorie, als een relatief objectief begrip voor 

aanwezige historische waarden. Waar het woord erfgoed gebruikt wordt zijn expliciet het 

hedendaagse gebruik en de interpretatie van cultuurhistorische waarden bedoeld.  
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Identiteit 

In de wetenschappelijke literatuur wordt erfgoed vrijwel altijd verbonden aan identiteit. Dit is 

een begrip waarvan veel verschillende definities en interpretaties mogelijk zijn, maar valt voor 

dit onderzoek goed samen te vatten als menselijke kenmerken als taal, religie en cultuur die 

mensen of groepen hebben en dit gebruiken om zich te onderscheiden van anderen (Graham, 

Ashworth & Tunbridge, 2000, p. 18-19; Aplin, 2002, p. 16), of “ het geheel van betekenissen dat 

aan een bepaalde plek wordt gehecht door alle individuen en groepen die zich erbij betrokken 

voelen” (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 13). De basis van identiteit is in dit opzicht het zich 

onderscheiden van anderen. Het verleden (of beter gezegd: erfgoed) wordt gezien als een 

belangrijke basis voor het vormen van die identiteit; het maakt een persoon, groep, gemeente 

of land uniek (Van der Laarse, 2005, p. 15; Bazelmans, 2006, p. 15). Behoud van erfgoed als basis 

voor identiteit is daarom nodig om “een amorfe en anonieme samenleving te voorkomen” 

(Feddes, 1999, p. 11). 

 

2.2 Erfgoed en cultuurhistorie als wetenschap 

Aandacht voor erfgoed 

In de vorige eeuw is de maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor erfgoed sterk 

gegroeid. In Nederland zijn bijvoorbeeld circa 750.000 mensen lid van een historische vereniging 

(OC&W, 2009, p. 7). Toch staat vooral in Nederland “…de wetenschap […] feitelijk nog in de 

kinderschoenen” (Van der Zande & During, 2009, p. 5).  

 

Hoewel veel literatuur aandacht besteedt aan het nut en gebruik van erfgoed wordt slechts 

weinig ingegaan op een belangrijke achterliggende vraag: waarom is er zoveel aandacht voor 

erfgoed?. De belangrijkste onderzoeken hiernaar komen uit het Verenigd Koninkrijk, waar 

‘heritage’ en de daarmee verbonden ‘heritage studies’ al relatief lang in de belangstelling staan. 

Vooral de veranderende betekenis van het begrip en de toenemende aandacht vanuit de 

bevolking voor het onderwerp zijn uitgebreid onderzocht. De geograaf en historicus David 

Lowenthal heeft hier met zijn boeken The past is a foreign country (1985) en The heritage 

crusade and the spoils of history (1998) veel invloed op gehad. In dit laatste boek (Lowenthal, 

1998) onderzoekt hij wat hij de ‘erfgoedcultus’ noemt en probeert hij antwoorden te zoeken op 

de vragen hoe de groeiende wereldwijde aandacht voor erfgoed verklaard kan worden, welke 

spanningen dit met zich meebrengt en hoe de verhoudingen liggen tussen geschiedenis en 

erfgoed. Indirect zijn dat daarmee antwoorden op de vraag wat de betekenis van erfgoed is en 

waarom dit een belangrijke factor is om rekening mee te houden in de ruimtelijke ordening. 

Daarbij is de definitie van erfgoed uit de vorige paragraaf van groot belang: wanneer 

gesproken wordt van het ‘nut’ gaat het niet om cultuurhistorie als objectief gegeven, maar om 

de subjectieve wijze waar er in het heden over gedacht en mee gewerkt wordt: het hedendaags 

gebruik van het verleden.  

Deze manier van ‘denken over vroeger’ is in de afgelopen eeuw enorm toegenomen en het 

onderwerp van felle discussies geworden. Terwijl vroeger ‘in het heden’ geleefd werd en men 

weinig bewust was van veranderingen is vanaf de renaissance een steeds groter onderscheid 

ontstaan tussen nu en toen (Lowenthal, 1985, pp. 389-390). Er is er echter nog niet eerder zo’n 

grootschalige toename en verandering te zien geweest als in de laatste jaren. Niet alleen is er 

steeds meer belangstelling voor erfgoed, maar ook is het onderwerp lang niet meer 

voorbehouden aan een kleine elite (Lowenthal, 1998, pp. 6-11; Howard, 2003, p. 33; Kolen & 
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Bazelmans, 2004, p. 9). Bovendien beperkt die aandacht zich niet meer tot bijvoorbeeld de 

Romeinse tijd of de middeleeuwen, maar ook tot veel recentere objecten zoals industrieel 

erfgoed. 

Lowenthal verklaart dit (deels) aan de hand van verschillende ontwikkelingen. Ten eerste is 

er sprake van een snel veranderende wereld. Ontwikkelingen volgen zich zo snel op dat: “[…] we 

cherish islands of security in seas of change”. Belangrijk is volgens Lowenthal dat de wereld niet 

sneller verandert dan bijvoorbeeld tijdens de industriële revolutie, maar dat die veranderingen 

nu wel veel sterker benadrukt worden door factoren als de massamedia: “modern media 

magnify the past’s remoteness”. Nog niet eerder werd men zo voortdurend met verandering 

geconfronteerd. Dit is bijvoorbeeld ook terug te zien in de MoMo, waarmee de vereiste 

ouderdom van 50 jaar voor monumenten zal komen te vervallen. Nieuwe gebouwen worden 

door sommigen soms op het moment van voltooiing al als erfgoed beschouwd. 

Anders verwoord is het de toenemende uniformering die als belangrijke oorzaak voor de 

interesse in het verleden wordt gezien (Kolen & Bazelmans, 2004, p. 11-12). Zeker na de Tweede 

Wereldoorlog is in Nederland het landschap ingrijpend veranderd. Verschillende gebieden gaan 

steeds meer op elkaar lijken en bovendien is niets meer wat het lijkt te zijn: de functie van een 

object is steeds minder gebonden aan de (oorspronkelijke) vorm en “Filialen van McDonald’s 

liggen op een steenworp afstand van monumentale boerderijen”. Een grote en groeiende 

behoefte aan een eigen identiteit en dus een eigen geschiedenis is het gevolg. Het is daarbij niet 

per se het verlies van waarde dat voor een “gevoel van onbehagen” zorgt, maar vooral ook een 

“verlies aan waarden zonder dat daar voldoende nieuwe waarden voor in de plaats komen” 

(Visser, 2009). 

Daarnaast zou ook massamigratie een belangrijke rol spelen (Lowenthal, 1998, p. 6-11; 

Fairclough et al. 2008, p. 1). Mensen worden letterlijk gescheiden van hun erfgoed.
3
 Emigranten 

hebben moeite hun eigen identiteit te behouden of te vinden en hebben vaak geen binding met 

het erfgoed (of in dit geval beter gezegd: de cultuurhistorie) in hun nieuwe land of woonplaats. 

Het subjectieve karakter van erfgoed wordt daarmee opnieuw benadrukt. 

Tot slot is er sprake van een groeiende ‘technofobie’. Onder andere de catastrofale 

gevolgen van ‘vooruitgang’ in de vorige eeuw zorgen volgens Lowenthal voor grote twijfel over 

een duurzame toekomst. Hierdoor ontstaat een verlangen naar ‘simpelere tijden’. Aansluitend 

op de bovenstaande verklaringen is het eigen verleden hierdoor iets om aan vast te houden bij 

een toenemende bezorgdheid over de toekomst. Lowenthal concludeert dat één ware 

(objectieve) geschiedenis daarom juist niet gewenst is. Er is vooral behoefte aan erfgoed dat, 

ongeacht de authenticiteit, het verleden en het heden met elkaar kan mengen. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat het in feite onmogelijk is om verleden en heden uit elkaar te houden. 

“Only by altering and adding to what we save does our heritage remain real, alive and 

comprehensible”. (Lowenthal, 1985, pp. 410-411). Erfgoed heeft daarom, volgens Lowenthal, 

meer te maken met herinnering dan met geschiedenis. Het is niet bedoeld om mensen iets te 

leren, maar in de eerste plaats om ze ‘iets te laten worden’ (Van der Laarse, 2005, p. 10). Een 

uitgangspunt van erfgoed is dan ook het besef dat interpretaties van het verleden 

contextgebonden en beladen zijn (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000, p. 5). Voor de 

ruimtelijke ordening, waar dit onderwerp steeds meer mee verbonden raakt betekent dit dat 

rekening gehouden zal moeten worden met een groot aantal belangen, interpretaties en 

waarderingen, met erfgoed als een subjectief begrip. 

 

 

                                                           
3
 Hiermee bedoelt Lowenthal overigens ook het ‘immateriële’ erfgoed. 
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Functies en verantwoording 

Op basis van het voorgaande kunnen verschillende functies van cultuurhistorie en erfgoed 

beschreven worden. De manier waarop erfgoed in de praktijk wordt gebruikt is in een aantal 

soorten functies in te delen (Ashworth, 1994, pp. 2-6). Het biedt “individuele oriëntatie”: de 

aanwezigheid van een eigen verleden schept een bepaalde (individuele) identiteit. Daarnaast is 

er ook sprake van een sociale functie door het overbrengen van sociale waarden (in de vorm van 

een “collectief geheugen”). Ook heeft erfgoed ook een belangrijke politieke functie. Het stelt 

een overheid (met name lokale overheden) in staat een eigen identiteit te creëren en 

onderhouden. Ashworth duidt dit aan als “politieke legitimatie”. Tot slot kan erfgoed een 

belangrijke economische functie hebben, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen directe 

invloed (met als belangrijkste voorbeeld het erfgoedtoerisme) en indirecte invloed (in de vorm 

van “omgevingskwaliteit”). 

Mede aansluitend op het voorgaande kan de wens om cultuurhistorische waarden te 

beschermen om een aantal redenen verantwoord worden (Renes, 2000, p. 4-8
4
): 

• Ethisch: cultuurhistorische waarden kunnen gezien worden als een niet hernieuwbare bron. 

Dit geldt met name voor archeologie, maar ook voor bouwkundige of landschappelijke 

waarden. In die zin is de cultuurhistorie op een bepaalde plaats uniek en onvervangbaar.
5
 

Aangezien archeologie over het algemeen niet zichtbaar is heeft behoud hiervan vooral 

ethische en wetenschappelijke redenen (zie hieronder) (Wentink, 1992, p. 8). 

• Wetenschappelijk: gebouwen, landschappen en zeker archeologie kunnen een belangrijke 

bron zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Er kan gesproken worden over een conflict tussen 

enerzijds onderzoekstechnieken die zich constant verbeteren en anderzijds het uitgangspunt 

dat cultuurhistorie een niet hernieuwbare bron is. Vernietigde of verstoorde cultuurhistorie 

kan niet of moeilijk later met nieuwe methoden onderzocht worden. Dit geldt zeker voor 

reeds opgegraven (en dus verstoorde) archeologie. Het pleidooi voor ‘behoud in situ’ zoals 

verwoord in het verdrag van Malta (zie ook paragraaf 3.2) ligt hieraan ten grondslag. 

Overigens zal het wetenschappelijke argument voor de gebruiker zelf meestal van weinig 

belang zijn. Voor hen is het vooral een “emotioneel beladen” deel van het verleden (Paulsen, 

2007, p. 3). 

• Educatief: gebruik van cultuurhistorie om geschiedenis uit te leggen: “het landschap als 

geschiedenisboek” kan de geschiedenis van een gebied beter vertellen dan ieder schoolboek. 

• Ecologisch: veel ‘natuur’ is verbonden met een cultuurlandschap. Dit betekent dat 

veranderingen in historische landschappen ook invloed hebben op de vaak unieke 

ecosystemen die daarmee verbonden zijn. 

• Economisch: met name mogelijkheden voor ‘erfgoedtoerisme’ (zie ook hierboven). 

• Identiteit: de bijdrage van cultuurhistorie aan het “unieke karakter” van een gebied (zie ook 

hierboven). Dit argument wordt gebruikt voor politieke legitimatie en bijvoorbeeld het zich 

onderscheiden van anderen door gemeenten (‘citymarketing’).  

• Esthetisch: van de genoemde argumenten de meest ‘ongrijpbare’. Het gaat hierbij vooral om 

de beleving en waardering van “bewoners, gebruikers en bezoekers”. Hier kan dus duidelijk 

gesproken worden over erfgoed, aangezien het gaat om de hedendaagse interpretatie en 

waardering van de cultuurhistorie. De mening hierover kan dan ook sterk veranderen. Een 

                                                           
4
 Renes beschrijft in deze publicatie met name landschappelijke en ook bouwkundige warden. De genoemde 

argumenten gaan echter ook op voor cultuurhistorie in het algemeen. 
5
 Dit is uiteraard vanuit onze ogen gezien. Het geldt met name voor archeologie, waarbij het om zeer lange 

tijdsschalen gaat. Hoewel nieuwe gebouwen op den duur ook cultuurhistorie zullen worden kan in ieder geval worden 

beargumenteerd dat cultuurhistorie uit een bepaalde periode niet hernieuwbaar is. 
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voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de groeiende waardering van industrieel erfgoed, waar dit 

eerder nog vooral als ‘lelijk’ en/of een symbool van onderdrukking werd gezien. 

 

Ashworth (1994, pp. 2-6) beargumenteert dat erfgoed onlosmakelijk verbonden is met 

ruimtelijke ordening. Dit kan namelijk als arena gezien worden waarin al deze functies (sociaal, 

politiek, economisch) zich afspelen. Bovendien kan ruimte worden gezien als een gevolg van 

ontwikkelingen in het verleden. Dat verleden is weer een uitgangspunt voor ontwikkelingen in 

de toekomst; een (groot) deel van de toekomst bestaat op dit moment al (Spit & Zoete, 2006, p. 

18).  

Naast de nauwe verbondenheid met de ruimtelijke ordening is ook de functie van erfgoed 

als bron van identiteit belangrijk. In het Engels staat dit bekend als ‘identity politics’. Dit leidt in 

de praktijk tot meer of minder belangstelling voor bepaalde soorten erfgoed en is dit vooral 

zichtbaar in het esthetische argument vanuit de maatschappij en bijvoorbeeld de ethische, 

wetenschappelijke en ecologische argumenten vanuit de overheid of de wetenschap.
6
 

Bovendien is er in de praktijk een steeds veranderende relatie tussen identiteit en bepaalde 

vormen van erfgoed. Zo werden bunkers en andere verdedigingswerken uit de bezetting ooit 

“vervloekt”, maar komen die tegenwoordig zelfs op monumentenlijsten terecht (Kolen & 

Bazelmans, 2004, p. 24). De grote verschillen in belangstelling voor erfgoed vragen daarom om 

een “evenwichtige erfgoedzorg”, wat dan ook als een belangrijke overheidstaak gezien (RCE, 

2009a, p. 17).  

 

2.3 Erfgoed en ruimtelijke ordening: erfgoedplanning 

In de aandacht voor erfgoed kan gesproken worden over een verdeling in drie stromen, die zich 

naast en met elkaar ontwikkeld hebben (Ashworth, 1994, p. 17-21) (zie figuur 2.1 op de 

volgende pagina). Vanaf omstreeks 1850 is er sprake van ‘preservatie’. De aandacht ging daarbij 

vooral uit naar individuele objecten. Dit leidde ertoe dat in veel landen een georganiseerde 

monumentenzorg ontstond, met als doel monumenten te inventariseren en beschermen. 

Rond de jaren ’60 kon als gevolg van de preservatie een nieuwe benadering onderscheiden 

worden. Vooral door de sterke groei van het aantal monumenten en de problemen die daarmee 

gepaard gingen verschoof de belangstelling van individuele objecten naar een bredere context. 

Bij ‘conservatie’ in de definitie van Ashworth gaat men uit van het grote geheel van zowel 

historische als nieuwe objecten. De nadruk lag niet direct op het beschermen van een object, 

maar bij het zorgen voor nuttig hedendaags gebruik en inpassing in het totaalbeeld. Het 

initiatief kwam hierdoor niet langer van de (kunst-) historici, maar meer vanuit de politiek, de 

ruimtelijke ordening en belangengroeperingen. 

Tot slot kan er vanaf omstreeks 1980 gesproken worden van erfgoedplanning, waarin de 

eerdere benadering van conservatie verder uitgewerkt is. De bescherming van stadsgezichten 

en monumenten kon een succes genoemd worden, maar bleek wel erg kostbaar. 

Erfgoedplanning kenmerkt zich dan ook vooral door een groeiende rol van marktpartijen en de 

commerciële mogelijkheden van het erfgoed. Het wordt daarbij gebruikt om in ‘behoeften van 

de markt’ te voorzien. Dit uit zich onder andere in nieuwe relaties tussen de overheid en de 

markt en behoefte aan wetgeving om dit te kunnen regelen. 

                                                           
6
 Dit kan als een algemeen beeld worden gezien. In de praktijk zullen bij particulieren en de overheid alle argumenten 

en motieven wisselend gebruikt worden. 
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De drie benaderingen lopen parallel aan elkaar en worden in de praktijk vaak gelijktijdig 

gebruikt. Ondanks dat er een verschuiving richting erfgoedplanning opgetreden is zullen volgens 

Ashworth ook preservatie en conservatie een rol blijven spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.1: Ontwikkeling van de aandacht voor het verleden (Ashworth, 1994, p. 17) 

 

De benaming erfgoedplanning (heritage planning) geeft de sterke binding aan tussen erfgoed en 

de ruimtelijke ordening, als een combinatie van beide gebieden. Ashworth (1991) ziet dit 

vakgebied als een overlap van drie gebieden: het behoud en de presentatie van 

cultuurhistorische waarden, het gebruik hiervan om in huidige behoeftes te voorzien en 

(bewuste) ruimtelijke ontwikkelingen (planning). Kort gezegd gaat het dus om de vorm, de 

functie en de planning.  

Erfgoedplanning is daarmee het zoeken naar oplossingen voor bestaande problemen door 

die te relateren aan actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Het is het inpassen van oude structuren 

via nieuwe passende functies (Voogd & Woltjer, 2009, p. 78). Aan het uitgangspunt van de 

planologie: het ‘huidig handelen in toekomstperspectief’ wordt daarmee ook nog een historisch 

element toegevoegd. Oplossingen worden gezocht in het hedendaags gebruik van het verleden. 

Dat verleden is daarmee een manier om in de toekomst problemen in het heden op te lossen. 

Erfgoedplanning is volgens Ashworth dan ook het punt waar die drie dimensies overlappen 

(Figuur 2.2 op de volgende pagina): elementen uit het verleden, interpretatie en 

betekenisgeving hiervan in het heden en mogelijk gebruik in de toekomst (Ashworth, 1984, p. 

8).  

In feite sluit het bovenstaande aan bij het Belvedere-motto ‘behoud door ontwikkeling’ (zie 

ook paragraaf 3.2). Met als oorspronkelijk doel het behoud van historische waarden wordt het 

verleden niet meer als probleem, maar als een oplossing en zelfs een kans gezien. De nadruk ligt 

niet alleen meer bij behoud van cultuurhistorie om de historische (en/of esthetische) waarde, 

maar ook op de kansen die dit voor de ruimtelijke ordening kan bieden. Steeds vaker zijn de 

geschiedenis en identiteit van een plaats of gebied een uitgangspunt voor het te ontwikkelen 

ruimtelijke beleid (zie bijvoorbeeld Boelens, 2009). Op het gebied van citymarketing (ook een 

vrij recent begrip) wordt historie gezien als “essentieel element van stedelijke kwaliteit” (Voogd 

& Woltjer, 2009, p. 78). 

Op economisch gebied kan dit voor een gemeente grote voordelen met zich meebrengen 

(Ashworth, 1991, p. 116). De ‘erfgoedindustrie’ ontwikkelt zich tenslotte op basis van al 

bestaande elementen en het kost relatief weinig om daaromheen de benodigde infrastructuur 

en voorzieningen te ontwikkelen. 
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Op den duur is een actieve erfgoedplanning echter wel vereist: dit erfgoed is vrijwel overal 

beschikbaar en er zal dus onderling ‘gestreden’ moeten worden om toeristen aan te trekken. 

Gemeenten zullen zich moeten onderscheiden van anderen om zich hiervoor succesvol in de 

markt te kunnen zetten. 

Toch blijft er sprake van een spanningsveld tussen wat “historische integriteit” en de vraag 

naar functies en vormen in het heden genoemd kan worden (Kolen & Bazelmans, 2004, p. 21-

24). Hierbij staan aan de ene kant de historici die een “plausibel verhaal” willen vertellen en aan 

de andere kant de ontwerpers die in een ‘gewenst’ of ‘hanteerbaar’ verleden” geïnteresseerd 

zijn. Erfgoed blijft selectief: het wordt gekozen door de gebruiker, die er een bepaalde waarde 

aan toekent (Paulsen, 2007, p. 16). In de praktijk leidt dat tot een voorkeur voor bepaalde 

thema’s, onderwerpen of periodes terwijl andere objecten als niet interessant worden gezien 

(zie ook ‘erfgoedthema’s in paragraaf 3.1. Een probleem hiervan is uiteraard dat wat nu niet als 

waardevol wordt gezien dat in de toekomst mogelijk wel wordt. En hoewel er om cultuurhistorie 

te laten voortbestaan altijd aanpassingen aan deze tijd nodig zullen zijn is het daarnaast juist 

ook de “contrastfunctie” waaraan monumenten hun waarde ontlenen. Volgens Kolen en 

Bazelmans (2004, p. 21-24) loopt “…een land dat overdreven bewust wil omgaan met de 

geschiedenis, hoe waardevol dat ook is […] de kans deze contrasten ongewild af te schaffen”. 

Het behouden van de kwaliteit van het verleden kan daarom niet zonder “een geloof in eigen 

kunnen; het vertrouwen dat de eigen tijd het verleden tegelijkertijd kon respecteren en er iets 

nieuws of beters aan kon toevoegen”. 
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Figuur 2.2: Dimensies van erfgoedplanning (Ashworth, 1994) 
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2.4 De praktijk in theorie: cultuurhistorie en planningmethodologie 

Ruimtelijke planning kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Er zijn verschillende 

methoden van benadering die ieder een eigen manier van aanpak vragen. Het gebruik van 

bepaalde benaderingen is in de loop der tijd veranderd, maar is ook afhankelijk van het 

onderwerp. De basis van iedere benadering is het vaststellen van een probleem dat met 

(ruimtelijke) planning opgelost kan worden in de vorm van “het doelgericht voorbereiden van 

acties”. Over het algemeen worden vijf benaderingsmethoden (of “planningsfilosofieën”) 

beschreven (Voogd & Woltjer, 2008, p. 27): 

• Rationele, integrale planning: de ‘klassieke’, modernistische opvatting dat problemen op 

wetenschappelijke wijze aangepakt kan worden. Over het algemeen wordt zo’n volledig 

integrale en wetenschappelijke methode als politiek en praktisch onmogelijk gezien. 

• Pragmatische (incrementele) planning: Een aanpak voor complexe problemen door deze 

zoveel mogelijk te beperken en aan te pakken wanneer ze zich aandienen (ook omschreven 

als “the science of muddling through” (‘doormodderen’). 

• Pleitplanning (‘advocacy planning’): Planning als resultaat van botsingen tussen 

belangengroepen die de eigen belangen verdedigen. 

• Communicatieve planning: Planning als een proces van communicatie met als doel zoveel 

mogelijk draagvlak te krijgen voor beslissingen. 

• Institutionele benadering: een vrij recente benadering van planning die uitgaat van actoren, 

de omgeving en onderliggende (normatieve) patronen: ‘instituties’. De benadering verschilt 

van de communicatieve planning door de nadruk op de beweegredenen van actoren in plaats 

van de communicatie zelf. 

 

Voor verschillende typen problemen kunnen verschillende benaderingen van planning gebruikt 

worden. Een overzicht hiervan wordt gegeven door Christensen (1985, geciteerd in Voogd & 

Woltjer, 2008, p. 31). In dit schema (figuur 2.3) wordt onderscheid tussen problemen gemaakt 

op basis van zekerheid over doelen en middelen (technologie). Wanneer er bijvoorbeeld 

overeenstemming is over de te behalen doelen en er daartoe middelen voorhanden zijn ligt een 

rationele benadering (programmeren) voor de hand. Wanneer er wel middelen zijn om het 

probleem op te lossen, maar er geen overeenstemming over het doel is zal er onderhandeld 

moeten worden over de oplossing (communicatieve planning). 

 

Ook erfgoed is op deze manier in het schema te plaatsen. Over het algemeen kan gezegd 

worden dat in het geval van erfgoed en (planning-) problemen die daaruit volgen de middelen 

bekend zijn. Dit in de zin dat er kennis is over de kenmerken, eigenschappen en 

toekomstmogelijkheden van gebouwen, archeologie en landschappen. Vooral de interpretatie 

of de doelen (zie ook paragraaf 2.2) kunnen in de praktijk veel minder zeker zijn. Hier spelen 

bijvoorbeeld zaken als de wens tot behoud van objecten aan de ene en tegengestelde belangen 

aan de andere kant. Ook kan het gaan om verschillende interpretaties van de beste manier om 

erfgoed te gebruiken en/of te ontwikkelen. Kort gezegd is er lang niet altijd overeenstemming 

over de doelen. 

Een aanpak van onderhandelen ligt volgens dit schema wat betreft cultuurhistorie dan ook 

voor de hand. De technologische kennis bestaat, maar er is vaak nog geen duidelijkheid over de 

uiteindelijke doelen. Dit vraagt om een communicatieve benadering om draagvlak te verwerven 

en/of overeenstemming te krijgen. Het uiteindelijke doel van communicatieve ruimtelijke 

planning is het verhogen van het realiteitsgehalte van de plannen door met de omgeving te 

communiceren (Spit & Zoete, 2006, p. 185). Onder communicatieve planning wordt overigens 
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vaak niet alleen communicatie in het planvormingsproces, maar ook in het plan zelf verstaan 

(Healy, 1993). Met name structuurvisies (zie ook paragraaf 3.4) kunnen bedoeld zijn als 

discussiedocument voor het verdere beleid. Tijdens de vorming ervan, maar ook daarna. Een 

ruimtelijk plan schetst daarmee een (door de maker gewenst) toekomstbeeld waarover 

vervolgens weer gecommuniceerd (gediscussieerd) kan worden. Voor cultuurhistorie kan dit 

betekenen dat bijvoorbeeld een gemeente (door middel van een communicatief proces) het 

gewenste cultuurhistorische beleid in beeld brengt en daarmee tevens probeert de aandacht en 

het draagvlak hiervoor te vergroten. Zoals gezegd zal dit in een bestemmingsplan minder van 

toepassing zijn, aangezien dat vooral gericht blijft op de juridische verankering van het beleid en 

in mindere mate de communicatie hiervan. 

Voor de praktijk betekent dit dat in de eerste plaats goede communicatie noodzakelijk is. Er 

zal overeenstemming bereikt moeten worden over de manier waarop men met erfgoed om wil 

gaan, maar bijvoorbeeld ook welke prioriteit dat heeft. Ook zal moeten worden gezocht naar 

mogelijke achterliggende belangen in plaats van enkel de gebruikte argumenten. Het is 

bijvoorbeeld denkbaar dat eigenaren van een historisch pand niet per definitie tegen behoud 

ervan zijn, maar wel een tekort hebben aan kennis over de mogelijkheden hiertoe. Het speelt 

dan ook mee dat voor cultuurhistorie vaak (of altijd) ook inhoudelijke kennis nodig is. Een 

vroege inbreng van cultuurhistorische kennis en waardering is nodig om cultuurhistorie de 

gewenste plaats in het besluitvormingsproces te kunnen geven (Van der Zande & During, 2009, 

p. 168). 

Deze benaderingen vragen om een grote mate van consensusvorming en, vooral wanneer er 

sprake is van tegenstrijdige belangen een krachtenveldanalyse en (interactieve) 

conflicthantering (van der Zijde & Nijsten, 2003, 256-258).  
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Figuur 2.3: Probleemsituaties en benaderingen volgens Christensen (1985) (Uit: Voogd & Woltjer, 2008) 

 

Door een krachtenveldanalyse kunnen in een vroeg stadium de aanwezige belangen in beeld 

worden gebracht. Dit kan binnen de erfgoedsector zijn, maar bijvoorbeeld (en waarschijnlijk) 

ook op het gebied van andere sectoren spelen. Wanneer er duidelijk conflicterende belangen 

aanwezig zijn zal er behoefte ontstaan aan interactieve conflicthantering, met bijvoorbeeld 

bemiddeling door een neutrale partij. Er zal hier waarschijnlijk wel sprake zijn van ‘extreme 

gevallen’, maar door de aard van cultuurhistorie en de positie in bovenstaand schema kan 

beargumenteerd worden dat dit de belangrijkste problemen zijn waar tegenaan gelopen kan 

worden. Met name belangen van andere sectoren, die in de praktijk mogelijk zwaarder wegen 

kunnen hier een probleem vormen. Net als in het concept ‘rood voor groen’ zou door 

verevening ook voor financieel onrendabele cultuurhistorie voldoende budget gezocht kunnen 

worden (Van der Zande & During, 2009, p. 168).  

Er zou geargumenteerd kunnen worden dat de hierboven beschreven ‘open’ 

planningmethoden bij cultuurhistorie en ruimtelijke ordening niet alleen voor de hand liggen, 

maar zelfs noodzakelijk zijn voor effectief beleid, met name door het subjectieve karakter van 
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het begrip. Deze vrij nieuwe vormen van afstemmingen worden als belangrijke oplossing gezien 

voor problemen die ontstaan door de toenemende integraliteit in het planningproces. Door de 

steeds verdergaande afstemming van belangen ontstaan valkuilen als het eindeloos uitstellen 

van beslissingen en teleurstelling over de uiteindelijke inbreng van deelnemende sectoren in het 

proces. Zonder gebruik te maken van bovenstaande methoden is het formele systeem niet 

geschikt om met deze problemen om te gaan (Spit & Zoete, 2006, p. 96-98). 

Spit et al. (2010, p. 171-172) beschrijven een proces van “externe integratie”, waarin 

ruimtelijke ordening traditioneel te maken krijgt met het “indringen” van deelbelangen. In het 

geval van cultuurhistorie reageert de ruimtelijke ordening hier voornamelijk op met één van in 

totaal vijf strategieën: het erkennen van het belang, maar het inhoudelijk en procedureel 

minimaal invullen hiervan. Ruimtelijke ordening is te zien als een strijd van belangen waar 

cultuurhistorie een relatief nieuwe positie heeft. Dit impliceert dat er vanuit de ruimtelijke 

ordening voortdurend een zekere weerstand zal bestaan tegen het al te veel opnemen van 

belangen als cultuurhistorie, aangezien “een stijging van de integratie-ambities onvermijdelijk 

[leidt] tot stijging van het abstractieniveau en tot een afnemende betekenis voor de 

daadwerkelijke afstemming of integratie” (Spit et al, 2010, p. 171). Voor een goede afweging 

van cultuurhistorie zal de ruimtelijke ordening dus meer de taal van cultuurhistorici moeten 

gaan spraken, maar is dit andersom nog meer het geval. Zoals dit eerder in sectoren als milieu 

gebeurde zullen cultuurhistorische belangen voortdurend verdedigd moeten blijven worden. 

 

Voor dit onderzoek kan het bovenstaande verschillende gevolgen hebben. Wanneer de 

integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening voornamelijk het gevolg van 

‘onderhandelen’ is zal veel afhangen van de in het proces betrokken personen en hun expertise. 

Daarvoor zal onderscheiden moeten worden wanneer en door wie uiteindelijk knopen door 

worden gehakt en hoe anderen (ambtenaren, adviseurs, belangengroepen) invloed uitoefenen 

op die beslissing. De in paragraaf 1.4 beschreven ‘zachte factoren’ kunnen in dit geval een 

cruciale rol spelen. In het onderzoek zelf is (in de interviews bij gemeenten en adviesbureaus) 

dan ook vooral de nadruk gelegd op de communicatieve aspecten van de planvorming: hoe 

vinden contacten met personen en organisaties plaats en welke invloed heeft dit op het 

ruimtelijke plan? 

Daarnaast zijn de keuzes en afwegingen ten aanzien van cultuurhistorie mede afhankelijk van 

de mate waarin dit als belang in het ruimtelijk proces is opgenomen: in welke mate integratie in 

de ruimtelijke ordening heeft plaatsgevonden. Dit zal naar verwachting afhankelijk zijn van de 

deskundigheid van de betrokken personen, maar bijvoorbeeld ook van de gemeentelijke 

organisatie. De ‘relatie’ tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening binnen een gemeente is 

daarmee een belangrijk gegeven in het onderzoek. 

 

2.5 Fases in het planningproces 

Eerder in dit hoofdstuk is al de term ‘vroege fases’ gebruikt. Hiermee worden de momenten in 

het ruimtelijke planningproces bedoeld vóór de zogenaamde generatie (totstandkoming) van 

het plan. In theorie is dit een vrij simpel begrip, in de praktijk kan het ruimtelijke planproces zeer 

ingewikkeld zijn en is het iedere keer anders. Het is dan ook moeilijk hierin fases te 

onderscheiden en in werkelijkheid zullen die fases dan ook door elkaar heen lopen en zich 

herhalen. Er is sprake van een ‘cyclisch-iteratief proces’ (Spit en Zoete, 2009, geciteerd in Spit et 

al, 2010, p. 62-63). Wanneer die fases in schema weergegeven worden wordt dan ook sterk 

afgeweken van de werkelijkheid en wordt het proces zeer gesimplificeerd weergegeven. Dit kan 
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echter wel gebruikt worden om een afbakening te maken van het deel van het planproces waar 

dit onderzoek zich op richt. 

 

In figuur 2.4 is het planproces volgens Spit en Zoete globaal weergegeven. Hoewel dit model 

gebruikt als schema voor de planvorming van een structuurvisie (Spit et al, 2010, p. 63) kan het 

ook voor een bestemmingsplan toepastbaar zijn. Dit proces wordt hierin weergegeven van de 

initiatieffase, waarin vastgesteld wordt dat er een ‘probleem’ is (zonder probleem is er geen 

noodzaak voor een plan) tot de evaluatie en nazorg, waarin het functioneren van het plan wordt 

geëvalueerd. 

Uitgaande van dit schema zullen het de eerste twee fases (initiatieffase en definitiefase) zijn 

waarop dit onderzoek zich zal richten. Daarna wordt het plan concreet geformuleerd, 

uitgevoerd en geëvalueerd. Het zijn deze twee fases waarin de eerste keuzes en afwegingen 

worden gemaakt, die tot een ontwerp (letterlijk en/of figuurlijk) zouden moeten leiden. Er 

wordt een globale begrenzing aangegeven, doelstellingen worden geformuleerd en (externe) 

adviseurs worden aangetrokken (Tunnissen, 2009, p. 203). Veel hiervan zal waarschijnlijk in het 

planontwerp worden verwoord, maar dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Er kan sprake zijn 

van ‘achterliggende redenen’ of belangen en er kunnen keuzes worden gemaakt die niet 

expliciet in het plan worden verwoord. 

Zoals hiervoor werd beschreven zijn in de praktijk deze fases moeilijk te onderscheiden. 

Verschillende fases lopen door elkaar heen en er zijn vaak geen duidelijke grenzen waar te 

nemen. In dit onderzoek worden de ‘vroege fases’ van de planvorming dan ook niet als een 

bepaalde tijdsperiode voor de vaststelling van het plan worden gezien, maar als een onzichtbaar 

deel van het planproces. Het bestaat uit de meningen, doelstellingen, prioriteiten voorkeuren en 

andere elementen die invloed hebben op de uiteindelijke inhoud, maar niet per se uitgelegd of 

verklaard worden. Omdat het in de praktijk moeilijk of onmogelijk is deze periode in gesprekken 

af te bakenen is in dit onderzoek in principe de periode aangehouden tussen eerste planvorming 

(structuurvisies, uitbreidingsplannen, bestaand beleid) en het (definitieve) concept-plan, al dan 

niet door een extern bureau aangeleverd.  

 

 

 

 
Figuur 2.4: Het globale planproces in beeld (bewerkt naar: Spit en Zoete, 2009, geciteerd uit Spit et al, 2010) 
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Het open planningsproces 

In ruimtelijke planvorming is al lang niet meer alleen een rol voor de overheid weggelegd. 

Hoewel in het voortraject de publieke partijen vooral het werk blijven doen worden publieke 

partijen steeds meer, met name in de latere fases, bij de planvorming betrokken. Zeker wanneer 

het gaat om cultuurhistorie ligt een communicatieve vorm van planning voor de hand (zie ook 

paragraaf 2.4) Binnen het hiervoor beschreven globale proces kunnen in dit zogenaamde ‘open 

planningproces’ verschillende stappen worden onderscheiden (Spit & Zoete, 2006, p. 92-95): 

• Probleemverkenning: met name de duiding, en niet zozeer de definitie van het probleem. 

• In beeld brengen van actoren: Het zoeken naar en selecteren van relevante actoren, mogelijk 

om deze in de planvorming te betrekken 

• Herdefiniëring van het probleem: gezamenlijk worden de gevonden problemen opnieuw 

besproken en aansluitend vindt inventarisatie (en mogelijk onderzoek) plaats. 

• Formuleren doelstelling: het zoeken van oplossingen voor de gevonden problemen (vanuit 

het perspectief van de groep, met de beschikbare middelen) 

• Organisatie van debat: mogelijk met een ruimere groep betrokken actoren. 

• Opstellen conceptplan
7
 

 

Deze eerste stappen in het proces omvatten globaal de stappen initiatieffase, definitiefase en 

deels de ontwerpfase uit figuur 2.4. Een open, communicatief proces zoals hier weergegeven ligt 

bij planning van cultuurhistorie voor de hand (zie ook paragraaf 2.4). Wanneer wordt gekeken 

naar de keuzes en afwegingen die in het proces worden gemaakt zal het dan ook vooral gaan 

om vragen die aan de hand van dit bovenstaande schema gesteld kunnen worden: wie wordt er 

op welke manier betrokken, hoe kijkt men tegen de gevonden problemen aan, aan welke 

oplossingen wordt gedacht en hoe wil men dat gaan bereiken? 

 

2.6 Conclusie 

Ondanks dat de termen in de praktijk vaak door elkaar gebruikt worden kan er een onderscheid 

worden gemaakt tussen cultuurgeschiedenis, cultuurhistorie en erfgoed. Respectievelijk geven 

deze termen aan hoe het was, hoe het is en hoe dat nu geïnterpreteerd wordt. Op basis hiervan 

kan gezegd worden dat gemeenten vooral in hun bestemmingsplan cultuurhistorie vast kunnen 

leggen en in structuurvisies en vergelijkbare plannen (met) erfgoed kunnen ontwikkelen. Deze 

begrippen worden in dit onderzoek afgebakend als de drie standaard onderscheiden 

onderdelen: archeologie, cultuurlandschap en historische bouwkunde. 

De toenemende aandacht voor erfgoed is een logisch gevolg van de veranderingen in de 

samenleving en de mate waarin men daarmee geconfronteerd wordt. Er is een grote behoefte 

aan behoud van waarden. Vanuit de samenleving vooral uit esthetisch of economisch oogpunt, 

vanuit de overheid meer om ethische, wetenschappelijke of politieke redenen. Uit de bestaande 

theorieën over erfgoed kan worden geconcludeerd dat dit niet slechts een tijdelijk fenomeen is. 

Er kan zelfs worden aangenomen dat de behoefte aan behoud (en gebruik) van historische 

waarden naar verwachting alleen maar toe zal nemen. Voor gemeenten betekent dit dat 

cultuurhistorie een steeds groter belang zal zijn, waar in feite niet aan voorbij kan worden 

gegaan. Niet alleen vanuit een wetenschappelijk of ethisch oogpunt, maar ook vanwege de 

invloed van cultuurhistorie op de identiteit van plaatsen en mensen en de economische 

aspecten die eraan verbonden zijn. 

                                                           
7 Over het algemeen is er nu sprake van de ‘ontwerpfase’ en wordt het plan concreet geformuleerd. Het verdere 

verloop van het proces valt daarmee buiten het bereik van dit onderzoek. 
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Hoewel kennis van en over cultuurhistorie niet per se aanwezig hoeft te zijn bij een 

gemeente kan die wanneer dat nodig is wel aangetrokken worden. Er is dus geen sprake van 

(planning-) problemen als gevolg van een gebrek aan technologie (zoals beschreven in paragraaf 

2.4), zoals dat bijvoorbeeld bij klimaatverandering het geval is. Problemen die wél spelen zullen 

voornamelijk betrekking hebben op de beoogde doelen en belangen. Dit heeft tot gevolg dat er 

vooral behoefte is aan een communicatieve of institutionele benadering van het probleem. 

Cultuurhistorisch beleid is, zeker binnen de ruimtelijke ordening een kwestie van onderhandelen 

en het in beeld brengen van de verschillende perspectieven en belangen en de beweegredenen 

die daar achter zitten. Een integrale benadering van cultuurhistorie ligt daarom voor de hand, 

wat de toenemende integratie in de ruimtelijke ordening dan ook verklaart. Op de mate waarin 

cultuurhistorie er ook daadwerkelijk in slaagt te integreren in de ruimtelijke ordening wordt in 

het onderzoek dan ook met nadruk ingegaan. 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe dit proces van integratie is verlopen aan 

de hand van het Nederlandse monumentenbeleid. De toenemende en veranderende aandacht 

is hierin terug te zien in het ontstaan van nieuwe benaderingswijzen en vooral de verschuiving 

‘van behoud naar ontwikkeling’. Vervolgens wordt beschreven hoe dit zich uiteindelijk vertaald 

heeft in het huidige beleid op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. 
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3: Cultuurhistorie en beleid 

 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de betekenis en rol van cultuurhistorie en erfgoed en de 

veranderingen in het denken hierover beschreven. Hieruit blijkt dat cultuurhistorie steeds meer 

het terrein van de politiek en de ruimtelijke ordening is geworden.  

Om een beeld te kunnen schetsen van de afwegingen en keuzes die bij gemeenten worden 

gemaakt met betrekking tot cultuurhistorie is het allereerst belangrijk om te kijken naar de 

manier waarop dit beleid zich ontwikkeld heeft en van welke wet- en regelgeving (een van de 

genoemde factoren die op die afwegingen en keuzes van invloed zijn) sprake is. In dit hoofdstuk 

wordt het beleid in Nederland op het gebied van cultuurhistorie beschreven. Eerst zal worden 

ingegaan op de geschiedenis van het Nederlandse erfgoedbeleid (vanaf 1875), waarna het 

verschillende relevante beleid op achtereenvolgens rijks- provinciaal- en gemeentelijk niveau 

aan de orde komen. Gezien de beperkte invloed van Europees beleid en omdat dit grotendeels 

in het rijksbeleid doorwerking vindt zal dit schaalniveau buiten beschouwing blijven. Hetzelfde 

geldt voor overheden zoals de waterschappen, die wel een rol op het gebied van ruimte en 

cultuurhistorie (kunnen) spelen, maar die vanuit het perspectief van dit onderzoek niet direct 

relevant zijn. 

De aandacht ligt in dit hoofdstuk voornamelijk bij cultuurhistorie en de rol die dit speelt in 

de ruimtelijke ordening: de raakvlakken tussen de twee gebieden. Aangezien beide 

onderwerpen veel breder zijn zal dit worden beperkt tot de punten waarin deze twee sectoren 

samenkomen. 

 

3.1 Erfgoedbeleid in Nederland 

Het begin van de monumentenzorg 

Het jaar 1875 kan als een begin van de monumentenzorg in Nederland gezien worden. In dit jaar 

werd onder leiding van Victor de Stuers de afdeling Kunsten en Wetenschappen opgericht 

binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze afdeling verstrekte subsidies voor 

restauraties (RCE, 2010a). Twee jaar eerder was het artikel ‘Holland op zijn smalst’ van De Stuers 

verschenen in het tijdschrift De Gids. Hierin uitte hij sterke kritiek op het (ontbreken van het) 

nationale cultuurbeleid, dat daarvoor nog vrijwel geheel werd gedomineerd door de opvatting 

van Thorbecke dat ‘kunst geen regeringszaak’ is (De Volkskrant, 2009). De Stuers beschreef de 

slechte staat van het Nederlandse cultuurbeleid en ook de invloed die dit had op de ruimte. De 

titel ‘Holland op zijn smalst’ sloeg daarbij op de ‘kleingeestige Hollandse zuinigheid en 

bekrompenheid’ die op dat moment heerste. Hij schreef dat: 

 

“de stad er dus belang bij [heeft] dat zulke oude monumenten […] tot edificatie van het 

tegenwoordige en van de volgende geslachten worden bewaard en dat nu en dan door middel 

van opzettelijke vervaardigde voorwerpen de herinnering aan eenige gebeurtenis levendig blijve” 

(De Stuers, 1873, p. 40-41). 

 

Als voorbeeld gaf hij bijvoorbeeld de afbraak van de Maastrichtse stadsmuren en –poorten voor 

‘verfraaiing’ van de toegang tot de stad, dat in de praktijk neerkwam op “het plaatsen van vier 

vormelooze lantaarns van gegoten ijzer” (p. 48). 

Na de dood van De Stuers werden in 1918 hervormingen doorgevoerd, met als resultaat de 

Rijkscommissie voor de monumentenzorg, met als organisatie daaronder een gelijknamig 

Rijksbureau. De commissie en het bureau kregen twee verschillende taken: het inventariseren 
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en beschrijven van monumenten en het begeleiden en ondersteunen van restauraties. Toch 

ontbrak er nog daadwerkelijke (wettelijke) bescherming voor deze monumenten. Het 

veiligstellen hiervan moest vooral van aantrekkelijke restauratiesubsidies komen (Van Laanen, 

1997, p. 10-12). 

Pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was voor het eerst echt sprake van wettelijk 

beschermde monumenten. In het Besluit Wederopbouw I van 1945 werd het verboden 

monumenten (zoals op de lijst die De Stuers ooit was begonnen) te slopen. Met een tijdelijke 

wet uit 1950 zou het nog tot de Monumentenwet van 1961 duren tot er daadwerkelijk sprake 

was van monumentenwetgeving in Nederland (Van Laanen, 1997, p. 13-25). In die wet werden 

bovendien voor het eerst duidelijke criteria opgenomen, zoals de eis dat een gebouw minimaal 

50 jaar oud moet zijn. Vooral de ‘schoonheid’ stond in deze periode nog voorop. Monumenten 

werden voornamelijk behouden om de esthetische waarde. Daarnaast waren ook betekenis 

voor de wetenschap en de “volkskundige waarde” van belang. Vooral deze twee criteria zijn in 

de loop der tijd in belang toegenomen (Kuipers, 1997, p. 131-132).  

Met de komst van de Monumentenwet werd met spoed een nieuwe lijst van 

Rijksmonumenten opgesteld. De lijst die sinds 1875 bijgehouden werd was (zeker na de oorlog) 

lang niet meer actueel. Bovendien was intussen ook de belangstelling meer verschoven naar de 

‘kleinere’ monumenten, zoals woningen en boerderijen. Het resultaat hiervan was een veel 

grotere lijst van rond de 40.000 objecten, die nu definitief als Rijksmonument beschermd 

zouden worden (Kuipers, 1997, p. 133). 

 

Archeologie 

De bovenstaande ontwikkelingen hebben vooral betrekking op de bescherming van gebouwde 

monumenten. Lange tijd is er dan ook relatief weinig aandacht geweest voor de andere twee 

aspecten van cultuurhistorie: archeologie en cultuurlandschappen. Archeologische waarden 

waren lange tijd vooral wetenschappelijk interessant. Tot omstreeks 1945 was er slechts 

beperkte aandacht voor het beschermen ervan als alternatief voor opgraven. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd de archeologie vooral gekenmerkt door noodopgravingen bij bouwprojecten 

en sporadische bescherming van vindplaatsen (RCE, 2009, p. 20). Tot in het begin van de jaren 

’60 bestond de (professionele) archeologie vrijwel alleen uit universiteiten, de ROB8 en 

onderzoek van sommige musea. Pas later was er sprake van gemeentelijke archeologie9 en, eind 

jaren ’80 en begin jaren ’90 commerciële archeologische bedrijven. 

A.E. van Giffen, directeur van de ROB wordt daarbij ook wel als de “grondlegger van de 

Nederlandse archeologie” gezien (NBV, 2010). Nog lange tijd lag bij de ROB vooral de nadruk op 

(grootschalige) opgravingen. Met de monumentenwet van 1960 werden voor het eerst 

ongeveer 1600 archeologische monumenten beschermd. Behoud ‘in situ’ (onverstoord, op 

locatie) kwam in de praktijk echter nog weinig voor.  

Archeologische monumentenzorg komt pas echt in de belangstelling in de tweede helft van 

de jaren ’80. In de praktijk waren de mogelijkheden voor bescherming echter nog beperkt. 

Hoewel archeologische waarden in het bestemmingsplan beschermd konden worden, hadden 

veel gemeenten bijvoorbeeld geen bestemmingsplan voor het buitengebied, waren plannen 

(zeer) sterk verouderd en was de handhaving van de voorschriften vaak slecht (Wentink, 1992, 

p. 9). Een gevolg was dat archeologie in de praktijk vrijwel altijd pas bij de uitvoering van 

projecten onder de aandacht kwam. Door onverwachte vondsten werden die projecten dan ook 

regelmatig vertraagd (Strolenberg, 2002, p. 26). 

                                                           
8
 De voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

9
 In 2007 waren er ongeveer 40 gemeenten met een eigen archeologische dienst (KNAW, 2007, p. 22) 
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Een echte omwenteling zou pas plaatsvinden in 1992, toen Nederland het Europese verdrag 

van Valletta (Malta) ondertekende (zie ook paragraaf 3.2). Dit verdrag heeft als uitgangspunt dat 

voor de bescherming van archeologie behoud in de bodem (dus: in situ) de meeste garantie 

biedt. Dit verdrag, dat in Nederland vertaald werd in de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg heeft in de praktijk tot een ‘privatisering’ van de Nederlandse archeologie 

geleid. Door de opgenomen verplichting met archeologie rekening te houden en aansluitend het 

principe van ‘de verstoorder betaalt’ is archeologie economisch rendabel geworden en is het 

aantal bedrijven hierin sterk toegenomen (NBV, 2010). Dit ‘archeologische bedrijfsleven’ is van 

alle partijen in Nederland nu veruit het omvangrijkst
10

. In 2004 lag de werkgelegenheid in de 

commerciële archeologie naar schatting tussen de 550 en 600 voltijdbanen (VOiA, 2006, p. 2). 

Daarmee omvat dit circa 90% van al het archeologische werk. Als gevolg hiervan is met name de 

rol van de gemeentelijke archeologie sterk veranderd. Gemeentelijk archeologen zagen hun 

taken verschuiven van het doen van opgravingen naar met name het maken van beleid (KNAW, 

2007, p. 21-23)
11

. 

 

Cultuurlandschap 

Aandacht voor (het beschermen van) cultuurlandschap kwam vooral tot stand door oprichting 

van verenigingen als Natuurmonumenten (1905) en de Bond Heemschut (1911). Deze 

organisaties richtten zich echter vooral op het ‘natuurlandschap’. De grootschalige 

ruilverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog werden daardoor niet belemmerd: een 

krachtige landbouw werd in het algemeen als prioriteit gezien. Het resultaat was in feite een 

zeer sterke scheiding tussen landbouwgebieden en natuur. Pas langzaam begon ook zorg te 

ontstaan voor de ‘andere’ landschappen, die niet alleen door landbouw en stadsuitbreiding, 

maar ook door natuurontwikkeling bedreigd werden (Berends et al, 2000, p. 13).  

De wens om cultuurlandschappen te beschermen begon pas rond de jaren ’60 daadwerkelijk 

te groeien. Geleidelijk aan werden cultuurhistorische (landschappelijke) waarden in Rijksnota’s 

verwerkt (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 16-17). Men ging toen echter nog vooral uit van het 

idee ‘behoud door bescherming’: het veiligstellen van landschappelijke waarden door deze te 

beschermen. Door economische druk in de jaren ’90 bleek dat alleen bescherming van het 

landschap niet vol te houden was. In een nieuwe manier van benaderen werd geprobeerd deze 

waarden te behouden door ze te integreren in nieuwe ruimtelijke plannen (Kruijsen & Witbreuk, 

2003, p. 17). Deze manier van denken heeft zich vervolgens vertaald in de Nota Belvedere in 

1999 (zie paragraaf 3.2), mede als reactie op de ‘verrommeling’ van het landschap (RCE, 2009, p. 

20).  

Vergeleken met gebouwde monumenten en archeologie is cultuurlandschap minder 

tastbaar en moeilijker te behouden of beschermen. Bovendien is er voor de historische 

geografie lang geen specifieke rijksdienst geweest, zoals dat wel het geval was bij archeologie 

(ROB) en gebouwde monumenten (RDMZ). In plaats daarvan viel dit vooral onder het ministerie 

van LNV, waar de aandacht voor het cultuurlandschap relatief klein was en het onder de noemer 

‘natuur’ geplaatst werd. Ook in de Monumentenwet kwam historische geografie als discipline 

niet voor (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 69;71). 

De aandacht voor historische landschappen groeide echter wel. Bijvoorbeeld in het 

Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1996), waarin wordt gestreefd naar behoud en 

ontwikkeling van landschappen met oog voor de kwaliteit, de eigen kenmerken van de regio en 

de landschappelijke verscheidenheid. Dit in combinatie met behoud van aanwezige 

                                                           
10

 Zie hierover ook de kadertekst op pagina 49 
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cultuurhistorische waarden. Van een echte verandering in het beleid was echter pas sprake met 

de Nota Belvedere (Feddes, 1999) waarin gepleit werd alle (‘ruimtelijke’) cultuurhistorie  in de 

ruimtelijke ordening te integreren (zie ook paragraaf 3.2). Naast archeologie en gebouwde 

monumenten werd nu ook het cultuurlandschap definitief één van de aspecten van 

cultuurhistorie. 

Desondanks kan worden beargumenteerd dat cultuurlandschap van de drie elementen van 

cultuurhistorie nog altijd de zwakste is. Die positie in de ruimtelijke ordening heeft een aantal 

belangrijke oorzaken (PBL, 2008, p. 13). Zo bestaat er nog altijd een groot aantal opvattingen 

over het begrip landschap en wordt dit geclaimd door veel verschillende groepen. Naast 

‘cultuurhistorici’ zijn dat bijvoorbeeld ook boeren, natuurbeschermers en bestuurders. Het PBL 

geeft aan dat de belangstelling voor het landschap weliswaar groot is, maar dat de verschillende 

opvattingen daarover de gewenste uitwerking in beleid in de weg staan. Bovendien neemt de 

druk op het landschap steeds meer toe; met name door een toename van stedelijke functies. 

Ondanks de grote behoefte aan (cultuurlandschap) levert dit niet direct een economisch 

voordeel op, wat behoud van landschappelijke waarden moeilijk maakt. Als “collectief goed” ligt 

ingrijpen door de overheid dan ook voor de hand (Van Ierland, 2008, geciteerd in PBL, 2010, p. 

13). Desondanks gaat ook dit belang in de ruimtelijke ordening steeds zwaarder meewegen. 

Onder andere op basis van het Structuurschema landschapsbehoud worden landschappelijke 

waarden in toenemende mate belangrijker bevonden dan de noodzaak van bijvoorbeeld 

woningbouw (Tunnissen, 2009, p. 168). 

 

Erfgoedthema’s 

Lange tijd is in Nederland vooral aandacht geweest voor wat het ‘nationale erfgoed’ genoemd 

zou kunnen worden. Er was vooral grote belangstelling voor de historische binnensteden en met 

name het erfgoed van de Gouden Eeuw. Recent begint er echter steeds meer belangstelling te 

komen voor de plaatselijke identiteit: het lokale of regionale erfgoed. In een poging een eigen 

identiteit uit te dragen (en te ontwikkelen) keren gemeenten zich in zekere zin af van de 

‘nationale’ Hollandse identiteit. Opvallend is dat daarbij naast een meer individuele identiteit 

ook steeds meer de internationale invloed zichtbaar is. Oude Nederlandse Hanzesteden zoeken 

bijvoorbeeld aansluiting bij Duitse en Deense ‘soortgenoten’. Steden in Zuid-Limburg werken 

samen met Vlaamse steden in de buurt (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000, p. 205-207). Ook 

blijft de rol die erfgoed speelt bij de vorming van identiteit niet beperkt tot Nederland alleen. 

Steeds meer wordt erfgoed als iets wereldwijds ‘van iedereen, voor iedereen’ gezien. Behalve 

voor het beschermen van historische waarden is aanwijzing als werelderfgoed door UNESCO ook 

vooral bedoeld om “interculturele dialoog te bevorderen” om zo “vreedzaam te leren 

samenleven” (UNESCO, 2009). Oorspronkelijk is de World Heritage Convention ontstaan (in 

1972) uit bezorgdheid voor het voortbestaan van monumenten zoals de piramiden van Gizeh. 

Tegenwoordig zijn er ongeveer 850 werelderfgoederen opgenomen van “uitzonderlijke, 

universele en onvervangbare waarde”. In Nederland werd aanvankelijk het voormalige eiland 

Schokland uitgekozen als archeologisch werelderfgoed. Later zijn daar verschillende 

erfgoederen aan toegevoegd aan de hand van drie thema’s: Nederland als ‘waterland’, de 

Gouden Eeuw en het Nieuwe Bouwen. Dit heeft geleid tot aanwijzingen van onder andere de 

molens van Kinderdijk, de stelling van Amsterdam en het Rietveld-Schöderhuis (Kuipers, 1997, p. 

48; RCE, 2009, p. 48). 

Ook de meningen over de ouderdom van erfgoed zijn aan verandering onderhevig. Waar 

oorspronkelijk (in ieder geval voor rijksmonumenten) een leeftijdsgrens van 50 jaar werd 

aangehouden worden steeds jongere objecten als erfgoed gezien. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

het industrieel erfgoed, maar ook voor gebouwen uit de wederopbouwperiode en zelfs later. 
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(Van der Zande & During, 2009, p. 185). Ouderdom lijkt steeds minder belangrijk te worden. 

Vooral de waardering is doorslaggevend. 

 

3.2 Rijksbeleid 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de nieuwe naam voor de RACM, die in 2006 ontstond 

na een fusie tussen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek. Deze dienst is een onderdeel van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en heeft als missie het “in wisselwerking met de 

maatschappij” duiden en toegankelijk maken van erfgoed, door “behouden en duurzaam 

ontwikkelen en zo betekenis [te] geven aan de leefomgeving. (RMDZ & ROB, 2005, p. 19; RCE, 

2010b). De RCE “geeft het verleden een toekomst” door de kerntaken van de dienst: het 

fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van de Monumentenwet (RCE, 2010a). De functie 

als kenniscentrum komt tot uiting in het verzamelen en uitwisselen van kennis, adviseren over 

het behoud van cultuurhistorie en het meedenken bij het ontwikkelen van (ruimtelijke) plannen. 

Op het wettelijke gebied beheert de dienst de lijst van rijksmonumenten en worden subsidies 

verleend voor de instandhouding daarvan. De taken van de RCE kunnen in vier categorieën 

worden verdeeld: 

• Wettelijke taken: uitvoering van de wet, zoals vergunningaanvragen en subsidieverlening en 

het adviseren hierover. 

• Wettelijke bevoegdheden/posities: instrumenten voor advisering over het behoud en de 

ontwikkeling van het erfgoed, zoals het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar 

tegen besluiten. 

• Taken met een indirecte verbinding met de wet: bijvoorbeeld beleidsvorming, advisering en 

ook het begeleiden van restauraties 

• Randvoorwaardelijke taken: onder andere de functie als kenniscentrum en communicatie 

met anderen.  

 

De RCE ziet zichzelf als een verbinding tussen wetenschap, praktijk en beleid en wil daarin een 

centrale positie innemen. Dit gebeurt (bijvoorbeeld) door respectievelijk inhoudelijke kennis te 

verzamelen en te delen, te participeren in bestaande netwerken in de praktijk en bij te dragen 

aan de beleidsontwikkeling en –uitvoering van het Rijk (RDMZ & ROB, 2005; RCE, 2010). 

In de taken van de RCE is een duidelijk verschil zichtbaar tussen wat beschreven wordt als 

‘macht en gezag’. Niet alleen wordt de wet uitgevoerd en wordt er (mee) gewerkt aan beleid, 

maar ook wordt er onderzoek gedaan en vooral advies gegeven. Geleidelijk aan is er steeds 

meer een verschuiving naar de ‘gezagsfunctie’ van de dienst zichtbaar, met als uitgangspunt dat 

gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun cultuurhistorisch beleid. 

Dit heeft ook te maken met de kenmerken van erfgoed. Uitgebreide bescherming door 

wetgeving is mogelijk, maar kan conflicteren met andere belangen en beperkt de mogelijkheden 

voor gebruik. Doordat cultuurhistorie steeds verder geïntegreerd wordt in de ruimtelijke 

ordening is het wenselijk dat er een balans tussen behoud en ontwikkeling gevonden wordt. Er 

is in theorie geen sprake (meer) van beschermde monumenten en ‘al het overige’, maar ook van 

cultuurhistorische waarden die niet per se volledig beschermd hoeven worden, maar die wel 

belangrijk kunnen zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. Dit onderscheid tussen beschermd en 

‘waardevol’ erfgoed blijft in de praktijk echter vaak nog achter (zie hiervoor het volgende 

hoofdstuk). Aangezien wettelijke instrumenten daarbij vaak niet gewenst of toereikend zijn om 
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hier invloed op uit te oefenen zal uitwerking van het rijksbeleid door communicatie en advies 

waarschijnlijk alleen maar in belang toenemen.  

 

Belvedere 

De Nota Belvedere (“Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ordening”) is in 

1999 verschenen als een product van vier verschillende ministeries
12

. De nota komt onder 

andere voort uit toenemende ‘kritiek op eenvormigheid’ en een groeiende behoefte aan de 

herkenbaarheid van de eigen omgeving (zie hiervoor ook paragraaf 2.2). De nota (Feddes, 1999) 

kan gezien worden als een verdere uitwerking van eerdere stukken (zoals de Cultuurnota, het 

Structuurschema Groene Ruimte en de (actualisering van) de Vierde Nota over de Ruimtelijke 

Ordening Extra). De nota wordt echter gezien als een breuk met het verleden, waarin de 

aandacht verlegd wordt van bescherming naar een ontwikkelingsgerichte aanpak met speciale 

aandacht voor het ontwerp. Cultuurhistorie is daarin niet meer alleen het behouden waard, 

maar biedt ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorici en architecten 

zouden meer bij de plannen betrokken moeten worden: de aandacht lag vaak te veel bij de 

ingenieurs en ontwikkelaars. Met de nota werd geprobeerd de te losse samenwerking tussen 

archeologie, historische bouwkunde en cultuurlandschap te versterken, om zo ook sterker in de 

ruimtelijke ordening te kunnen staan (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 17). In de praktijk is dit 

bijvoorbeeld (naast efficiëntieoverwegingen) terug te zien in het ontstaan van de RCE (zie 

hierboven), waarmee ook in het rijksbeleid de drie disciplines met elkaar verenigd werden. Het 

afzonderlijk behandelen van drie wordt dan ook niet meer als gewenst gezien, mede omdat ze 

zich in de praktijk onder invloed van elkaar ontwikkeld hebben (Strolenberg, 2002, p. 10). 

 

‘Behoud door ontwikkeling’ is het centrale thema in de nota. Door het zoeken van nieuwe 

mogelijkheden voor het gebruik van historie kan bij worden gedragen aan het behoud ervan. 

Andersom wordt door het behouden van historische waarden geprobeerd de kwaliteit van 

toekomstige ontwikkelingen te vergroten. “Behoud door alleen behoud” is niet langer wenselijk 

of mogelijk (Van der Zande & During, 2009, p. 34). 

Belvedere kan gezien worden als een impulsprogramma met uiteindelijk drie doeleinden: 

het vergroten van de bekendheid (van deze manier van aanpak), doorwerking in ander beleid 

van de Rijksoverheid en andere overheden en directe uitvoering in de vorm van onder andere 

het verzamelen van kennis, het opbouwen van netwerken en ook het subsidiëren van projecten 

die binnen het beleid passen (LNV, OC&W, VROM, V&W, 2008, p. 8). Na het verschijnen van de 

nota is ook het Projectbureau Belvedere opgericht, met als doel het enthousiasmeren voor de 

‘Belvedere-benadering’ en deze naar de praktijk te vertalen, bijvoorbeeld door plaatselijke en 

nationale Belvedereprojecten (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Opvallend is dat vooral 

dit ‘zwakste’ element van het beleid in de praktijk het meest succesvol lijkt te zijn geweest. Door 

de uitgebreide communicatie en kennisuitwisseling in combinatie met een beperkt bedrag aan 

subsidies is een relatief groot aantal bestuurders en andere betrokkenen bereikt (Van der Zande 

& During, 2009, p. 37). 

De nota bevat geen voorschriften en is niet bindend, maar probeert gemeenten wel te 

stimuleren cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening te integreren. Bovenal wordt geprobeerd 

gemeenten, provincies en andere partijen hiervoor te enthousiasmeren, bijvoorbeeld door 

middel van voorbeeldprojecten de mogelijkheden die er zijn te laten zien. 

                                                           
12 Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat 
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Concreet wordt ten aanzien van het gemeentelijk beleid en de planvorming voor drie dingen 

gepleit: het inventariseren van de aanwezige cultuurhistorie, het opnemen van een 

cultuurhistorische paragraaf in het bestemmingsplan (of de structuurvisie) en het vertalen van 

cultuurhistorisch beleid naar voorschriften en plankaarten (Andersson Elffers Felix, 2010, p. 9).  

 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte (‘Ruimte voor ontwikkeling’) is verschenen in 2006 als opvolger van de Vierde 

nota over de ruimtelijke ordening. De nota (VROM, LNV, VenW, EZ, 2006) bevat “de visie van het 

kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 

doelstellingen voor de komende decennia”.  

Op het gebied van cultuurhistorie bouwt de Nota Ruimte vooral voort op de eerder 

verschenen Nota Belvedere. Er wordt gepleit voor een ruimtelijke “basiskwaliteit” waarin onder 

andere cultuurhistorie als uitgangspunt en inspiratiebron wordt gebruikt. Cultuurhistorie wordt 

genoemd als factor waarmee bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. 

De nota introduceert het begrip ‘ontwikkelingsplanologie’ als nieuwe benadering voor het 

ruimtelijk beleid. Dit wordt gezien als tegenhanger van de ‘toelatingsplanologie’ waarbij vooraf 

beperkingen gesteld werden waarbinnen ontwikkelingen plaats moesten vinden. Bij 

ontwikkelingsplanologie zou meer moeten worden gekeken naar het grote plaatje in plaats van 

aparte doelstellingen. Er wordt gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak met een interactief 

planproces (door het betrekken van private partijen en betrokkenen). Daarbij staat het motto 

“decentraal wat kan, centraal wat moet” voorop. Het zwaartepunt moet zoveel mogelijk 

terugkomen bij de gemeenten en het bestemmingsplan voor zover dat mogelijk is. Met de nota 

worden gemeenten “uitgedaagd” “…het heft in eigen handen te nemen (VROM, 2006, p. 4). 

Voor cultuurhistorie betekent de Nota Ruimte inhoudelijk vooral een voortzetting van het 

beleid in de Nota Belvedere. De integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening wordt 

daarmee verder doorgezet. Een gevolg van de gewenste decentralisatie in de praktijk is dat het 

erfgoedbeleid (met uitzondering van bijvoorbeeld Werelderfgoed) nog meer een taak van de 

gemeente wordt. Dit is (vanwege bezuinigingen) bijvoorbeeld te zien in een daling van het 

aantal aangewezen rijksmonumenten en een sterke toename van het aantal gemeentelijke 

monumenten (zie figuur 3.1) 

 
Figuur 3.1: groei van het aantal Rijks- en gemeentelijke monumenten (Andersson Elffers Felix, 2010a, p. 8) 
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WRO en Wro 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Dit is een herziening 

van de oorspronkelijke Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965, waarmee is geprobeerd de wet 

overzichtelijker te maken en de regels meer samenhang te geven. 

Met de komst van de Wro is een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd, die ook 

voor cultuurhistorie gevolgen hebben. Het bestemmingsplan staat nog altijd centraal, maar 

daarnaast worden gemeenten met de wet verplicht een structuurvisie op te stellen. Deze bevat 

strategische, indicatieve plannen van een gemeente en is dus in principe niet bindend (zie ook 

paragraaf 3.4). Wel zal er van een bepaalde mate van zelfbinding door de gemeente sprake zijn 

en kan de structuurvisie als basis dienen voor het gebruik van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten en het heffen van bovenplanse heffingen (Van Buuren et al, 2009, p. 8-9;20).  

Bovendien wordt de gemeente op deze manier verplicht (hoe beperkt ook) een indicatie van 

het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan te geven. Daarentegen kan de gemeentelijke 

structuurvisie echter ook goed dienen als discussiedocument (Van de Kamer, 2007, p. 27) voor 

onder andere het beleid met betrekking tot cultuurhistorie. Meer dan in het bestemmingsplan is 

hiervoor ruimte voor uitwerking. In theorie zou een structuurvisie dan ook weer als basis voor 

toekomstige bestemmingsplannen moeten dienen. Voor het cultuurhistorisch beleid van een 

gemeente kan de structuurvisie dan ook een belangrijke rol spelen (Cuijpers, 2009). 

Naast gemeenten zijn ook provincies en het Rijk verplicht een of meer structuurvisies op te 

stellen. Iedere overheid heeft daarmee de beschikking over een zelfde soort instrumenten (PBL, 

2009, p. 7). In plaats van toetsing achteraf verschuift de aandacht naar het kenbaar maken van 

belangen vooraf (VROM, 2010). Indien nodig kunnen plannen van lagere overheden wel 

geblokkeerd worden door middel van aanwijzingen, maar dit moet wel op basis van het eigen 

voorgenomen beleid verantwoord kunnen worden. Een belangrijk instrument van de provincie 

daarvoor is de provinciale verordening: een document waarin de provinciale doelen 

“gearticuleerd en verankerd” worden (PBL, 2009, p. 25). Hierin worden voorwaarden gesteld 

waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Hoewel het gebruik hiervan door provincies in 

eerste instantie onzeker was lijkt de verordening als ruimtelijk instrument voor provincies 

algemeen gebruikt te gaan worden (p. 26). 

 

Monumentenwet/Wamz 

In 1988 werd een nieuwe Monumentenwet vastgesteld, als herziening van de eerste wet uit 

1961. Een van de belangrijkste doelen hiervan was het betrekken van lagere overheden bij het 

monumentenbeleid. Met de nieuwe wet werd het mogelijk om gemeentelijke of provinciale 

monumenten aan te wijzen door middel van monumentenverordeningen. De meeste provincies 

hebben dit overigens niet gedaan: in plaats daarvan financieren zij een deel van de 

gemeentelijke monumenten (Kruijsen & Witbreuk, 2003, p. 66-67). Uitzonderingen zijn de 

provincies Noord-Holland en Drenthe, die een eigen monumentenlijst hebben. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om objecten die de provincie graag wil beschermen en/of (gemeente-) 

grensoverschrijdend zijn (Monumenten.nl, 2010) 

In 1992 ondertekenden de leden van de Raad van Europa op Malta het verdrag van Valletta 

(ook het verdrag van Malta genoemd). Als gevolg van een toenemende druk op het 

archeologische erfgoed in Europa (RCE, 2007a, p. 1). Dit verdrag was niet rechtstreeks bindend 

voor de landen, maar werd in Nederland vertaald in de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz). Met deze wet werden de Monumentenwet van 1988 en enkele 
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andere wetten
13

 gewijzigd op het gebied van archeologische waarden. Daarmee is het voor 

gemeenten verplicht geworden in het bestemmingsplan rekening te houden met (verwachte) 

archeologische waarden en deze waar mogelijk te beschermen. Hierdoor is archeologie volgens 

Tunnissen (2009, p. 33) een belangrijke sector geworden waarmee de ruimtelijke ordening te 

maken heeft. 

Het uitgangspunt van het verdrag van Malta is het zoveel mogelijk ter plekke (‘in situ’) 

bewaren van archeologische waarden. Redenen hiervoor zijn onder andere de wens om deze 

waarden in hun context te bewaren, aangezien verstoring afbreuk zou doen aan de waarde als 

monument in de oorspronkelijke omgeving: er is altijd een verband tussen de archeologie en het 

omringende landschap (RCE, 2007b, p. 1). Bovendien maakt het opgraven van archeologische 

waarden toekomstig (wetenschappelijk) onderzoek met betere technieken onmogelijk
14

. 

Een tweede aspect van het verdrag is het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat 

de initiatiefnemer van een bodemverstoring moet betalen voor het archeologische onderzoek, 

mede in de hoop dat er voor archeologisch ‘minder interessante’ locaties wordt gekozen (RCE, 

2007c, p. 2). Voor het archeologische onderzoek heeft dit grote gevolgen gehad. Vóór de 

Maltawetgeving werden opgravingen uitgevoerd door de ROB, universiteiten of gemeentelijke 

(archeologische) diensten. Sinds 2001 zijn het vrijwel alleen nog commerciële bedrijven en 

gemeentelijke diensten die opgravingen uitvoeren (KNAW, 2007, p. 43-44). Door het vrijkomen 

van middelen (de initiatiefnemer van een ontwikkeling betaalt hier nu immers voor ) is het 

economisch aantrekkelijk geworden om opgravingen uit te voeren.  

Een derde doel van de wet is het zorgen dat in de ruimtelijke ordening op tijd rekening met 

archeologische waarden gehouden wordt, zodat er tijd genoeg is om met die waarden rekening 

te kunnen houden (RCE, 2007a, p. 2). Het principe dat de verstoorder betaalt zal dan ook in 

theorie moeten leiden tot een praktijk waarin in een vroeg stadium mogelijke archeologische 

waarden in beeld worden gebracht en indien mogelijk worden vermeden of gespaard. 

 

                                                           

13
 Bijvoorbeeld de woningwet, waardoor het mogelijk is archeologievoorschriften aan de bouwvergunning te 

verbinden en de ontgrondingenwet, waardoor bij aanvraag van een ontgrondingenvergunning een archeologisch 

rapport geëist kan worden (bron: RACM, 2007a, p. 7-8. 
14

 Zie ook paragraaf 2.2 over cultuurhistorie als niet hernieuwbare bron 
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MoMo 

Eind 2009 is de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (OC&W, 2009) verschenen, waarin 

het Ministerie van OC&W de wensen met betrekking tot de MoMo heeft vastgelegd. De 

behoefte aan een modernisering komt vooral voort uit een aantal problemen met de bestaande 

monumentenzorg, zoals een gebrek aan mogelijkheden om in te spelen op de verschuiving van 

objectgericht naar gebiedsgericht werken, de toenemende opgave van herbestemming en de 

administratieve lasten met betrekking tot monumenten (De Jong, 2009). De beleidsbrief MoMo 

geeft het toekomstige monumentenbeleid weer, met maatregelen die gebaseerd zijn op drie 

pijlers: 

• Cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening 

• Krachtiger en eenvoudiger regelgeving 

• Bevorderen van herbestemming 

 

Met name de eerste pijler, waarvoor in de Nota Belvedere al een aanzet is gegeven, zal 

waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor zowel de ruimtelijke ordening als de 

monumentenzorg. In een voorgenomen aanpassing van het Bro zullen gemeenten verplicht 

worden ook bovengrondse
15

 cultuurhistorie mee te wegen in het bestemmingsplan, in de vorm 

van een cultuurhistorische analyse. Aan die analyse zouden vervolgens conclusies verbonden 

moeten worden, die in het bestemmingsplan moeten worden verwoord. Daarnaast moet 

hiermee de inspraak worden bevorderd. In plaats van achteraf te toetsen of bezwaar te maken 

kan men nu al van tevoren een visie op cultuurhistorie inbrengen bij de gemeente. Tot slot 

stellen de Ministeries van VROM en OC&W samen een nationale ‘structuurvisie cultureel 

erfgoed’ op, waarin beschreven wordt wat het Rijk hierin van nationaal belang acht. 

Omdat het om zeer recent beleid gaat is het de vraag in hoeverre de MoMo effect zal 

hebben en of dat ook het gewenste effect zal zijn. Met de MoMo wordt de ingezette integratie 

van de monumentenzorg in de ruimtelijke ordening verder doorgezet, maar dit is nog een vrij 

                                                           
15

 Voor archeologie was dit al geregeld in de Wamz (zie eerder in deze paragraaf) 

De commerciële archeologie in Nederland 

 

Sinds het tekenen van het verdrag van Valletta is de commerciële archeologie in Nederland 

enorm gegroeid. In 2007 waren er volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen ongeveer 70 bedrijven actief in Nederland, die een groot deel van de 

opgravingen voor hun rekening nemen. Hoewel dit een grote hoeveelheid archeologisch 

onderzoek oplevert is er ook kritiek. De bedrijven zouden niet meer dan ‘schoonmaakwerk’ 

doen: het archeologievrij opleveren van grond. Eindrapportages zijn door de wet verplicht, 

maar niet het voornaamste doel. Bovendien is er sprake van concurrentie tussen de 

bedrijven waardoor de prijs, maar mogelijk ook de kwaliteit daalt. 

Hoewel deze ontwikkelingen veel informatie opleveren is het niet duidelijk of het ook 

veel nieuwe inzichten op kan leveren: de verkregen informatie zal vaak niet of weinig 

bijdragen aan al bestaande kennis. Aan de andere kant kan ook beargumenteerd worden dat 

zonder wetgeving de bodem wel verstoord zou worden, maar dat er helemaal geen of 

slechts beperkt onderzoek plaats zou hebben gevonden. De meningen over deze gevolgen 

van het Maltabeleid blijven, kortom, voorlopig nog verdeeld. 

 
(bron: KNAW, 2007, p. 43-49) 
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recente ontwikkeling die lang niet overal even goed slaagt (Van de Kamer, 2009, p. 42). In 

hoeverre de ‘emancipatie’ van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening een succes is zal 

daarom nog moeten blijken. 

 

3.3 Provinciaal beleid 

Ook voor provincies is het met de nieuwe Wro verplicht geworden een of meer 

structuurvisie(s) op te stellen. Net als structuurvisies van het Rijk en van gemeenten zijn deze 

echter indicatief en vooral zelfbindend. Een belangrijke verandering is het vervallen van de 

toetsingsplicht door provincies. Deze hoeven bestemmingsplannen niet meer van te voren goed 

te keuren. In plaats daarvan moet nu van tevoren het gewenste beleid kenbaar worden 

gemaakt. Het is nog wel mogelijk om op ingediende bestemmingsplannen zienswijzen in te 

dienen (Voogd & Woltjer, 2009, p. 91) of het plan te blokkeren (door middel van een 

aanwijzing). Dit laatste mag echter alleen als dat in strijd is met het bestaande eigen beleid. De 

functie van provincies is daarmee vooral kaderstellend geworden (Erfgoedinspectie, 2009, p. 5). 

Instrumenten in de WRO zoals de concrete beleidsbeslissing zijn komen te vervallen. Wel 

hebben provincies in de Wro de mogelijkheid regels in te stellen voor de inhoud van 

(bestemmings-)plannen (Van Buuren et al, 2009, p. 344-346). Provincies fungeren nu vooral als 

scharnierpunt tussen het rijksbeleid en gemeentelijk beleid (Tunnissen, 2009, p. 82). De functie 

is veranderd van plantoetser naar ‘gebiedsregisseur’ (Van der Zande & During, 2009, p. 185). 

 

Met de wijziging van de Monumentenwet in 2007 (door inwerkingtreding van de Wamz) is het 

voor provincies mogelijk geworden zogenaamde ‘archeologische attentiegebieden’ aan te 

wijzen. Het doel hiervan is het veiligstellen van archeologische terreinen die in gemeentelijke 

bestemmingsplannen nog niet voldoende beschermd worden. Door het aanwijzen van een 

attentiegebied moet een gemeente binnen een door Provinciale Staten gestelde termijn een 

bepaald gebied opnemen en beschermen in een bestemmingsplan. Hierdoor kan de provincie 

ook invloed uitoefenen op het tempo waarmee bestaande bestemmingsplannen (van voor de 

gewijzigde Monumentenwet) geactualiseerd worden (Erfgoedinspectie, 2009, p. 12). In de 

praktijk wordt hier echter geen van gebruik gemaakt, aangezien het geen groot probleem lijkt te 

zijn en de methode niet aansluit op de bestuurscultuur van provincies, waarin vooral overleg 

een grote rol speelt (Erfgoedinspectie, 2009, p. 28). 

Provincies spelen dan ook vooral op het gebied van communicatie en overleg een rol op het 

gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Provinciaal (ruimtelijk) beleid is vooral 

gebiedsgericht en heeft vrijwel altijd een integrale benadering. Een van de taken die provincies 

op zich nemen is dan ook vaak het inventariseren (en waarderen) van cultuurhistorische 

waarden door middel van een (vaak op internet beschikbare) cultuurhistorische waardenkaart. 

Daarmee wordt kennis geboden die bij gemeenten mogelijk ontbreekt. Tot slot hebben de 

provincies nog een meer directe invloed door het toekennen van subsidies of fondsen (Van 

Deijck-Hofmeester, Raijmakers & Van Deijck, 2007, p. 102-106). 

Zeker nu bestemmingsplannen niet meer door de provincie goedgekeurd hoeven te worden 

is de functie van de provincie aan het veranderen. Naar verwachting zal die rol steeds verder 

neerkomen op “ontwikkelen, samenwerken en coördineren” (Spit et al, 2010, p. 39). 
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3.4 Gemeentelijk beleid 

Spit en Zoete (2006, p. 23-24) beschrijven drie soorten instrumenten die gemeenten kunnen 

inzetten om hun doelen te bereiken. Met wet- en regelgeving (de ‘zwaardmacht’, of ‘zweep’) 

kan beleid afgedwongen worden. Met financiële prikkels, of beïnvloeding via geldstromen (spit 

et al, 2010, p. 46) (de ‘peen’) kunnen andere partijen verleid worden het gemeentelijk beleid te 

volgen. Met communicatie en overtuiging (de ‘preek’) wordt geprobeerd samen te werken en 

andere van de noodzaak te overtuigen. Ook met betrekking tot cultuurhistorie zijn deze 

instrumenten terug te vinden. 

Onder de ‘zweep’ vallen instrumenten als het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. 

Cultuurhistorische waarden kunnen daarmee wettelijk tegen aantasting of sloop beschermd 

worden. Een probleem met cultuurhistorie is echter dat het moeilijk is een onderscheid te 

maken tussen waarden. Juridisch gezien kan een object alleen wel of niet beschermd worden. In 

de praktijk zijn er echter veel objecten, complexen of andere elementen die vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt wel waardevol zijn, maar waarvan het niet direct gewenst is deze te 

beschermen. Bescherming van bepaalde waarden of elementen zal vaak meer gewenst zijn, 

maar dat is minder gemakkelijk vast te leggen dan de bescherming van objecten. Het 

uiteindelijke doel is het stimuleren van de betreffende eigenaren om (cultuurhistorisch) 

verantwoord met hun eigendom om te gaan. In ieder geval de bestaande juridische elementen 

blijven daarin beperkt en er is vooral behoefte aan andere instrumenten waarmee al dan niet 

bindend invloed uitgeoefend kan worden. 

Bij de ‘peen’ kan vooral gedacht worden aan bijvoorbeeld restauratiesubsidies, die het voor 

eigenaren economisch aantrekkelijk(er) maken om cultuurhistorische waarden in stand te 

houden. Ook het archeologiebeleid in de Wamz is hier een goed voorbeeld van. Door de 

verstoorder te laten betalen voor het aantasten van archeologische waarden wordt geprobeerd 

die aantasting zoveel mogelijk te ontmoedigen. 

De ‘preek’ zal ten slotte voor het cultuurhistorisch beleid (zeker met het oog op verdere 

integratie in de ruimtelijke ordening) het meest gebruikt worden. Dit omvat ook de zogenaamde 

buitenwettelijke activiteiten: producten en processen die buiten de bestaande juridische 

procedures afspelen (en hieraan voorafgaan). Wet- en regelgeving wordt daardoor pas gebruikt 

wanneer informeel de belangrijkste punten al besproken zijn (Spit et al, 2010, p. 13; Spit & 

Zoete, 2006, p. 250). Voor de dagelijkse praktijk betekent dit onder andere dat de private sector 

steeds meer bij de planvorming betrokken wordt en hierin ook zelf het initiatief neemt.  

 

Het bestemmingsplan 

Zoals beschreven in de vorige paragraaf blijft het gemeentelijke bestemmingsplan ook met de 

nieuwe Wro “het ruimtelijk plan bij uitstek” (Van Buuren et al, 2008, p. 18). Door middel van het 

bestemmingsplan legt de gemeente een visie op de ruimtelijke ordening neer, maar ook op. In 

tegenstelling tot alle andere ruimtelijke plannen geeft het bestemmingsplan naast een plan ook 

een norm (Tunnissen, 2009, p. 21).  

Ruimtelijke ordening blijft in de eerste plaats een taak voor de gemeente. Met bijvoorbeeld 

de Monumentenwet van 1988 is ook de monumentenzorg dit steeds meer geworden. De 

integratie van de monumentenzorg in de ruimtelijke ordening zet steeds verder door, met als 

toekomstig voorbeeld de aanpassing van het Bro. Ook voor cultuurhistorisch beleid lijkt het 

bestemmingsplan daardoor steeds meer het plan bij uitstek te worden. 

Van Buuren et al. (2008, p. 24-25) beschrijven drie functies die het bestemmingsplan heeft: 
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• Planningfunctie: het weergeven van de te verwachten rimtelijke ontwikkelingen en de 

houding van de gemeente ten opzichte daarvan. Belangrijk is daarbij dat nog geen specifiek 

eindbeeld wordt vastgelegd, maar dat het ontwikkelingsproces slechts een bepaalde richting 

op gestuurd wordt. 

• Ontwikkelingsfunctie: Het weergeven van het eigen programma, dat door de gemeente al 

dan niet in samenwerking met de markt uitgevoerd wordt. Hiermee kan bijvoorbeeld een 

juridische basis aan het gemeentelijke (ruimtelijk) beleid worden gegeven. 

• Normeringsfunctie: het bestemmingsplan als toetsingskader voor bouwplannen en andere 

activiteiten (de ‘juridische functie’). De normeringsfunctie kan als een soort tegenhanger van 

de planningfunctie worden gezien: de normeringsfunctie stelt beperkingen en voorwaarden, 

terwijl de planningfunctie het doel heeft ontwikkelingen mogelijk te maken en richting te 

geven.  

 

Met name de toelichting bij het bestemmingsplan is in de praktijk de plaats waar cultuurhistorie 

aan bod komt. Hierin wordt de uitvoering van het plan met de ruimtelijke kwaliteitseisen 

toegelicht (Voogd & Woltjer, 2009, p. 92). Officieel maakt de toelichting echter geen deel van 

het bestemmingsplan uit en is deze dan ook niet normstellend (Van Buuren et al, 2008, p. 26). 

Toch kan de toelichting zeer belangrijk zijn voor de uitleg van het plan (in het bijzonder de 

bijbehorende voorschriften) en geeft het belangrijke informatie over de (gewenste) 

ontwikkelingen. Het kan worden gezien als een bestaansvereiste voor de rechtsgeldigheid van 

het plan; het moet een “deugdelijke motivering” van het plan zijn (Van der Ree, 2000, p. 378). 

De toelichting kan bijvoorbeeld van belang zijn om de beweegredenen van de gemeente weer te 

geven en ook de interpretatie van bestemmingen uit te leggen. Zo wordt in de praktijk vaak de 

bestemming ‘maatschappelijk’ gebruikt, maar kan daar een zeer ruime interpretatie aan worden 

gegeven. In de toelichting kan daarom worden beschreven of bijvoorbeeld de functie ‘onderwijs’ 

daar ook onder valt. De toelichting heeft misschien geen rechtskracht, maar geeft wel 

rechtszekerheid (Tunnissen, 2009, p. 95). Aangezien de toelichting echter niet officieel deel 

uitmaakt van het bestemmingsplan zal daaraan nooit “een zelfstandige normatieve werking 

worden verbonden” (Van der Ree, 2000, p. 392). 

 

Om cultuurhistorische waarden te beschermen wordt vaak gebruik gemaakt van bepaalde 

aanduidingen in het bestemmingsplan met daaraan gekoppelde voorschriften. In het kader van 

“een goede ruimtelijke ordening” (art. 10, WRO) kan cultuurhistorie een grond zijn om bepaalde 

voorwaarden op te leggen bij ontwikkelingen. Vaak worden zulke waarden bijvoorbeeld 

gekoppeld aan een aanlegvergunningenstelsel (NIROV, 2001, p. 3). 

Ook door het aanwijzen van dubbelbestemmingen (of beter gezegd: “samengestelde 

bestemmingen” (Voogd & Woltjer, 2009, p. 93)) kunnen aan een bepaalde locatie 

cultuurhistorische waarden worden verbonden. Daarmee kunnen bijvoorbeeld aanvullende 

eisen worden gesteld (Tunnissen, 2009, p. 187). Het zogenaamde Planologisch Erfgoedregime 

(Zie de kadertekst hieronder) is mede hierop gebaseerd. 

 

Een belangrijke kwestie met betrekking tot het bestemmingsplan, die direct aansluit op dit 

onderzoek, wordt beschreven in Voogd & Woltjer (2009, p. 99). Hoewel in theorie bij het maken 

van een bestemmingsplan ‘de burger’ een oordeel geeft over de gewenste toekomstige 

inrichting van de ruimte ligt dat oordeel in de praktijk bij: 

 

“…een zeer kleine professionele elite, bij een doorsnee gemeente bestaande uit – in volgorde van 

afnemende belangrijkheid – de adviseur van het adviesbureau die het plan mag schrijven, enkele 
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gemeenteambtenaren, de verantwoordelijke bestuurder en vertegenwoordigende ambtenaren 

van belendende organisaties (provincie, waterschap enz.)” 

 

Dit citaat raakt daarmee de kern van dit onderzoek: het in beeld brengen van de keuzes en 

afwegingen die aan ruimtelijke plannen vooraf gaan. Het verband tussen de gemeente en 

externe partijen (het adviesbureau) is in dit citaat goed zichtbaar. Een belangrijke vraag die in dit 

onderzoek dan ook gesteld wordt is welke invloed deze personen precies uitoefenen en welke 

gevolgen dat heeft voor het cultuurhistorisch beleid van een gemeente. 

 

 
 

Structuurvisies 

De gemeentelijke structuurvisie is “een strategisch langetermijnplan voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van een bepaald gebied” (Spit et al, 2010, p. 82). Een van de wijzigingen in de 

nieuwe Wro is een verschuiving naar een meer informele, buitenwettelijke planning, met de 

structuurvisie als belangrijkste voorbeeld daarvan. Het idee daarachter is dat door overleg en 

discussie vooraf later minder weerstand tegen bijvoorbeeld het bindende bestemmingsplan zal 

ontstaan (Spit et al, 2010, p. 28). Een structuurvisie kan daarmee gezien worden als een middel 

om beleid vooraf te communiceren. Hoewel er waarschijnlijk enige mate van zelfbinding uit zal 

gaan (Van Buuren et al, 2009, p. 20) kan de structuurvisie vooral als een soort 

discussiedocument worden gezien. De visie vormt zo de basis van het ruimtelijk beleid van de 

gemeente (Voogd & Woltjer, 2009, p. 90). 

Naast een ‘integrale’ visie hebben gemeenten ook de keuze meerdere thematische visies te 

maken (zoals een structuurvisie erfgoed). Het is echter maar de vraag in hoeverre op die manier 

een effectieve integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening kan worden bereikt. 

 

Het Planologisch Erfgoedregime 

 

Het Planologische Erfgoedregime (PER) werd ontwikkeld door het bureau Res Nova en voor 

het eerst toegepast op een bestemmingsplan in Maastricht. De kern van dit type beleid is dat 

erfgoed beschermd wordt via het bestemmingsplan. Het belangrijkste kenmerk hiervan is 

dat objecten of gebieden naast de normale bestemming tevens de dubbelbestemming 

‘Maastrichts erfgoed’ krijgen, waaraan bepaalde kwaliteitseisen en/of een sloopverbod 

verbonden worden. Erfgoed dat van belang is voor de identiteit van de stad wordt zo via het 

bestemmingsplan beschermd. 

In de praktijk kan deze methode grote voordelen opleveren. Door ‘maatwerk’ kunnen er 

verschillende niveaus van bescherming gebruikt worden. Hiermee wordt voorkomen dat alle 

historische objecten, ongeacht de waardering, met dezelfde stugge regelgeving te maken 

krijgen. Dit biedt meer mogelijkheden voor ontwikkeling en beperkt de administratieve 

lasten. 

Een nadeel van deze methode is dat het zich nog in een vroege, experimentele fase 

bevindt. Er is nog geen jurisprudentie die de haalbaarheid en de grenzen van de methode 

kan bevestigen. Bovendien is een goede, uitgebreide inventarisatie vooraf noodzakelijk: om 

cultuurhistorische waarden op te kunnen nemen in het bestemmingsplan zal eerst van alle 

objecten binnen het gebied de waarde tot in detail bekend moeten zijn. 

 
Bron: Binnenlands Bestuur, 2010a 
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Het opstellen van een structuurvisie kan, naast het feit dat het wettelijk verplicht is, 

verschillende doelen hebben (Wallagh, 1994 in: Spit et al, 2010, p. 84-86). Een belangrijk verschil 

met andere ruimtelijke plannen is dat de structuurvisie ook ruimte biedt voor aandacht voor het 

planproces, naast alleen het ‘product’. De doelen die daarmee nagestreefd kunnen worden zijn 

onder andere het draagvlak verwerven voor ideeën, het ontwikkelen van ‘concepten’ als basis 

voor verdere planvorming en het verzamelen en in kaart brengen van onderzoeken. 

Ook voor cultuurhistorie kunnen de bovenstaande doelen van belang zijn. Door ‘marketing’ 

van cultuurhistorie en het ontwikkelen van (wervende) planconcepten kan draagvlak worden 

verworven voor ontwikkelingen of voor het beschermen van objecten of gebieden. Door het 

verzamelen en beschrijven van onderzoeken kan de aanwezige of verwachte cultuurhistorie in 

beeld worden gebracht: een vereiste om hier verder mee te kunnen werken. De structuurvisie 

kan dan ook een goede gelegenheid zijn voor een gemeente voor het maken van 

cultuurhistorische inventarisaties en analyses. 

Het is echter de vraag in hoeverre structuurvisies ook daadwerkelijk als ‘strategische’ 

ruimtelijke plannen worden gebruikt en in hoeverre doorwerking plaatsvindt. Dit lijkt, met name 

door het globale karakter van het document, vaak niet het geval te zijn (Vonderhorst, 2009, p. 

69). Vaak vallen gemeenten terug op de “oude, verkokerde werkwijze” en blijft de invloed van 

structuurvisies bij verdere planvorming zeer beperkt. 

 

3.5 Conclusie 

Het totaalbeeld van de Nota Belvedere, de Nota Ruimte en de nieuwe Wro laat een 

toenemende decentralisatie van het beleid zien. Door onder andere de Wamz en de 

modernisering van de monumentenzorg wordt cultuurhistorie steeds meer een integraal 

onderdeel van de ruimtelijke ordening. Bovendien betekent dit met het verschuiven van taken 

naar gemeenten ook cultuurhistorie steeds meer gemeentelijk beleid aan het worden is. 

In het bijzonder het verdrag van Malta en de wetgeving die daarop volgde levert vragen op 

over de uitvoering in de praktijk en de keuzes en afwegingen die bij gemeenten gemaakt 

worden. Een gedachte achter het principe ‘de verstoorder betaalt’ is dat initiatiefnemers of 

gemeenten eerder geneigd zijn ‘archeologievrij’ te ontwikkelen. Hierdoor is dit een van de 

onderscheiden factoren waar gemeenten wel of niet rekening mee houden. In welke mate dat 

gebeurt blijft echter onduidelijk: in de ruimtelijke plannen is (meestal) niet te zien op welke 

locaties men gekozen heeft niet te gaan bouwen. 

Daarnaast is het de vraag op welke manier gemeenten dit zelf oppakken. Dit hangt nauw 

samen met het gebruik van het bestemmingsplan. Gemeenten zullen keuzes moeten maken 

over de manier waarop ze cultuurhistorie in het bestemmingsplan opnemen, maar ook wat daar 

precies in opgenomen wordt. Dat kan variëren van ‘vrijblijvende’ beschrijvingen in de toelichting 

(in het kader van de planningfunctie en ontwikkelingsfunctie) tot harde eisen in de regels 

(normeringsfunctie). Bovendien is het de vraag welke personen hier precies welke invloed op 

hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de manier waarop contact plaatsvindt met de 

adviesbureaus die de ruimtelijke plannen opstellen. 

In theorie is met name de structuurvisie een voor de hand liggend instrument voor het 

vormen van het ruimtelijke én cultuurhistorisch beleid van gemeenten. Het bestemmingsplan 

blijft echter, als enig plan dat juridisch bindend is, een belangrijk instrument. In het onderzoek 

zoek zal dan ook worden bekeken welke rol beleid (als factor) speelt in de planvorming en hoe 

dat beleid zich onderling verhoudt.  
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4: Andere sectoren in de ruimtelijke ordening 
 

Een traditionele opvatting van sector- en facetbeleid is op cultuurhistorie niet echt meer van 

toepassing. Cultuurhistorie of monumentenzorg kan gezien worden als sectoraal beleid, maar is 

tegelijkertijd ook als facet in allerlei andere sectoren aanwezig. Met name in de ruimtelijke 

ordening raakt het steeds meer verweven.  

Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van de in dit hoofdstuk beschreven beleidsvelden. Dit 

zijn voorbeelden van ‘sectorbeleid’ die, eerder dan cultuurhistorie, een integratie in de 

ruimtelijke ordening hebben meegemaakt. Omgekeerd betekent dit dat in de ruimtelijke 

ordening met deze sectoren, net als met cultuurhistorie, rekening gehouden zal moeten 

worden. Dit gebeurt voor iedere sector op een andere manier met verschillende instrumenten. 

Het gaat te ver om hier een uitgebreide beschrijving van te geven. Relevant is wel welke 

overeenkomsten er mogelijk te zien zijn met cultuurhistorie en hoe vergelijkbare problemen in 

andere sectoren opgelost zijn. Net als cultuurhistorie hebben deze beleidsvelden in 

verschillende mate een integratie in de ruimtelijke ordening meegemaakt en ook hier is dat met 

de nodige problemen gepaard gegaan. Bestudering daarvan geeft mogelijk nieuwe inzichten in 

de problemen waar de cultuurhistorie tegenaan loopt en de manier waarop daarmee om kan 

worden gegaan. 

In dit hoofdstuk wordt slechts beperkt op deze andere sectoren ingegaan: alleen de 

hoofdlijnen en mogelijke parallellen met cultuurhistorie zijn voor dit onderzoek relevant. 

Daarom zal op basis van een aantal rapporten en publicaties een beeld worden geschetst van de 

ontwikkeling en integratie die verschillende sectoren hebben doorgemaakt en, voor zover 

bekend, welke gevolgen dat heeft gehad op de ruimtelijke planvorming. 

Voor de studie zijn drie sectoren gekozen: het waterbeleid, milieubeleid en het externe 

veiligheidsbeleid. Strikt gezien kan het veiligheidsbeleid ook onder milieubeleid worden 

geplaatst, maar doordat dit een zeer specifiek onderwerp en een aparte specialisatie is kan dit 

ook als zelfstandig sectorbeleid worden gezien. 

 

4.1 Waterbeleid 

Waterbeleid en de ruimtelijke ordening hebben historisch gezien een bijzondere relatie met 

elkaar. Waar water eerst vooral beperkingen opleverde werd door technische ontwikkelingen 

water steeds meer iets dat aangepast kon worden door de mens: het ‘diende’ vooral de 

ruimtelijke ordening. Rond de jaren ’90 kan gesproken worden van een grens die was bereikt. 

Als gevolg van toenemende wateroverlast, bodemdaling en dalende waterkwaliteit is water 

opnieuw steeds meer bepalend geworden voor de ruimtelijke ordening in plaats van andersom 

(Hidding & Van der Vlist, 2003, p. 200-201).  

Er lijken parallellen zichtbaar te zijn tussen cultuurhistorie en water, met als belangrijk 

verschil dat cultuurhistorie niet snel een veiligheidsgevaar op zal leveren. Van der Vlist en 

Wagemaaker (in Hidding & Van der Vlist, 2003, p. 99) schrijven: 

 

“Een nieuwe aanpak is vereist om de veiligheid voldoende te waarborgen en de kans op 

wateroverlast zo klein mogelijk te houden. Ook de zorg voor kwaliteit vraagt continue aandacht. 

Meer ruimte voor water en waterbewust inrichten en bouwen staat daarbij centraal.” 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen bleek water vaak niet of nauwelijks meegenomen te worden in de 

overweging (p. 110-111). Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld het gebrek aan alternatieve 

locaties voor uitbreiding of soortgelijke problemen op verschillende locaties. Wanneer dat 
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wordt vergelijken met cultuurhistorie zouden deze situaties ook met archeologie kunnen 

ontstaan.  

Opvallend is dat het vooral de buitenwettelijke plannen zijn (zoals structuurvisies
16

) waarin 

deze afwegingen op het gebied van locatiekeuze plaatsvinden. Deze vonden later dan weer 

doorwerking in het bestemmingsplan. Wanneer overeenkomsten met cultuurhistorie bestaan 

dan zou dit dus al in een zeer vroeg stadium een punt van aandacht zijn. 

Ook met water blijken problemen te bestaan met afstemming tussen verschillende 

beleidsvelden (p. 100). De watertoets wordt als instrument gebruikt om gemeenschappelijke 

uitvoering te stimuleren. Hidding en Wagemaaker geven daarbij aan dat “… daarbij het nodige 

te leren [valt] van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieubeleid in de jaren 

negentig van de vorige eeuw.” (zie ook paragraaf 4.2). 

De watertoets is als instrument verankerd in het Bro. Bij alle relevante ruimtelijke plannen 

moeten waterhuishoudkundige aspecten “expliciet en evenwichtig” in beschouwing worden 

genomen en is overleg met de waterschappen verplicht (UvW, 2008, p. 6). Dit leidt vervolgens 

tot een waterparagraaf in (de toelichting van) het bestemmingsplan. Zowel criteria uit de 

ruimtelijke ordening als het waterbeleid moeten in het overlegproces in beschouwing blijven, 

zodat uiteindelijk afstemming plaats kan vinden (Hidding & Van der Vlist, 2003, p. 102). 

 

Hoewel er grote overeenkomsten te zijn met cultuurhistorie zijn er ook belangrijke verschillen, 

die de integratie van water in de ruimtelijke ordening mogelijk gemakkelijker maken. Zo lijken 

zowel water als ruimtelijke ordening te beseffen dat ze elkaar nodig hebben (Hoeve, 2009, p. 

33). Hoewel ook hier communicatieproblemen bestaan zal de integratie van water daarom 

waarschijnlijk belangrijker worden gevonden dan cultuurhistorie.  

 

4.2 Milieubeleid 

Ook voor de afstemming van het milieubeleid en het ruimtelijk beleid is en was het 

bestemmingsplan het meest voor de hand liggende instrument. Met name in de jaren ’90 waren 

het vooral gemeenten zelf die instrumenten ontwikkelden om milieu in de ruimtelijke plannen 

te integreren. Dit was toen nog een nieuw vakgebied en er was vaak nog geen sprake van een 

belanghebbende partij. Het lijken dan ook vooral de gemeenten zelf te zijn geweest die naar 

instrumenten zochten om milieubelangen te behartigen (Zinger et al, 2000, p. 139). Dit was 

mede het gevolg van het grote aantal sectorale belangen die, onder andere door het nationale 

beleid (de Ecologische Hoofdstructuur), in lokale of regionale plannen doorwerking moesten 

vinden. Vooral bij de gemeenten en de regio’s ontstonden daarover conflicten. De provincie 

kreeg steeds meer een rol als regisseur om de procedures te stroomlijnen (Van Schendelen, 

1997, p. 323). 

In de praktijk bleken vooral problemen te bestaan die nu ook met cultuurhistorie waar te 

nemen zijn. Integratie is nodig omdat milieu vaak als een belemmering van de ruimtelijke 

ordening werd gezien. Grote problemen waren vooral de verschillende ‘taal en cultuur’ en het 

gebrek aan wederzijds begrip als gevolg daarvan (Raad voor de ruimtelijke ordening/Raad voor 

het Milieubeheer, 1996, p. 19-21). Er was sprake van ruimtelijke ordenaars als generalisten 

tegenover het milieubeleid met voornamelijk specialisten (p. 17). Oplossingen werden vooral 

                                                           

16
 Ten tijde van de publicatie was de structuurvisie als instrument nog geheel buitenwettelijk. Tegenwoordig is dit niet 

meer het geval, maar kent deze planvorm nog altijd een grote mate van vrijheid in inhoud en procedure (zie ook 

paragraaf 3.2) 
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gezien door helder en richtinggevend beleid van hogere overheden. Tegelijkertijd moet daarbij 

voldoende ruimte worden geboden om in te spelen op het specifieke karakter van gebieden 

(Raad voor de ruimtelijke ordening/Raad voor het Milieubeheer, 1996, p. 19-21). 

Een belangrijk instrument is de milieu-effectrapportage (m.e.r.). Oorspronkelijk was dit 

bedoeld als toetsend instrument achteraf en leverde dat weerstand van de ruimtelijke ordening 

op. In de praktijk bleek het echter een geschikte manier om ook nog in de ontwerpfase nieuwe 

inzichten te verwerven (Zinger et al, 2000, p. 116). Open processen met inbreng van 

belanghebbenden werd daarbij steeds belangrijker. Ook werd steeds meer gebruik gemaakt van 

‘belevingsonderzoek’: onderzoeken hoe ruimtelijke ontwerpen beleefd worden door de 

gebruiker zelf door middel van interviews (p. 117).  

 

4.3 Ruimte en externe veiligheid 

Hoewel cultuurhistorie en externe veiligheid op het eerste gezicht ver uit elkaar lijken te liggen 

zijn er ook veel overeenkomsten. Ook het veiligheidsbeleid heeft in het recente verleden steeds 

meer met de ruimtelijke ordening te maken gekregen en heeft daarin een plaats moeten 

zoeken. 

Beleid voor externe veiligheid heeft zich vooral ontwikkeld naar aanleiding van grote 

incidenten. De vuurwerkramp in Enschede in 2000 en het daarop volgende onderzoek brachten 

bestaande gebreken aan het licht. Dit leidde tot vernieuwing van het veiligheidsbeleid. In het 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 van 2001 werd daarop voor het eerst een verband gelegd tussen 

milieu en ruimtelijke ordening. Dit werd wettelijk vastgelegd in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) in 2004 (Van der Linde, 2009, p. 17-18). 

Vergeleken met andere sectoren heeft de integratie van het veiligheidsbeleid in de 

ruimtelijke ordening dan ook relatief laat plaatsgevonden. Ook hierin zijn nu bepaalde 

problemen waar te nemen. Veiligheid is één van de vele aspecten is waarmee rekening 

gehouden moet worden. Coördinatie met de ruimtelijke ordening is noodzakelijk, maar dit 

gebeurt met wisselend succes. Ook ontbreekt nog altijd veel (technische) kennis bij zowel 

overheden als adviseurs. Daarnaast is er ook behoefte aan een standaard voor de verankering 

van veiligheid in het bestemmingsplan, terwijl tegelijkertijd ook voor de impact daarvan wordt 

gevreesd (Oranjewoud, 2006, p. 17-18). In de ruimtelijke ordening blijkt veiligheid als lastig 

ervaren te worden en wordt de verplichte verantwoordingsparagraaf in het bestemmingsplan 

een ‘excuusparagraaf’ genoemd. Daarin worden ‘keuzes’ op het gebied van veiligheid 

verantwoord die door de ruimtelijke ordening al veel eerder gemaakt zijn (Van der Linde, 2009, 

p. 70). Het veiligheidsbeleid in het bestemmingsplan lijkt daardoor in de praktijk vooral een 

kwestie van achteraf corrigeren en bijstellen. Een ander probleem zijn de in het 

bestemmingsplan gebruikte definities: in het Bevi wordt een niet limitatieve opsomming 

gegeven van kwetsbare objecten. In de praktijk wordt die lijst echter letterlijk overgenomen, 

inclusief het woord ‘zoals’ dat daarvoor staat. Hierdoor ontstaat onzekerheid over de status van 

objecten. Ook voor cultuurhistorie zou door zo’n globale of beperkte omschrijving 

onduidelijkheid kunnen ontstaan. In dit geval lijkt er dus vooral sprake van een 

definitieprobleem. 
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Voor cultuurhistorie kan het bovenstaande meer interessante vragen opleveren. Er lijkt een 

ontwikkeling plaats te vinden van toetsing achteraf naar afweging vooraf, zoals eigenlijk ook in 

het Bevi bedoeld is. Het is echter de vraag of dat in de praktijk ook gebeurt, of dat er soms, net 

als bij het veiligheidsbeleid, sprake is van gemaakte keuzes die later gecorrigeerd worden 

volgens de bestaande wetgeving. Net als bij het milieubeleid is kennis vaak een struikelblok, 

waardoor ruimtelijke ordenaars het lastig vinden hier mee om te gaan. Ook wordt duidelijk dat 

een heldere definitie van belang is: wat is risicovol en wat is cultuurhistorisch waardevol? Als 

hier in de eerste plaats al geen duidelijkheid over is zal het ruimtelijk vastleggen hiervan nog 

veel lastiger zijn. 

 

4.4 Conclusie 

Er zijn enkele belangrijke parallellen zichtbaar tussen cultuurhistorie en andere beleidsvelden. 

Duidelijk is dat onder andere water- milieu- en veiligheidsbeleid een ontwikkeling hebben 

doorgemaakt die in bepaalde opzichten goed met cultuurhistorie te vergelijken is. Door het 

bestuderen van de ontwikkelingen in een andere sector (en het leren van bijvoorbeeld collega’s 

die daarin werkzaam zijn) kan meer inzicht in cultuurhistorie en de integratie daarvan in de 

ruimtelijke ordening worden verkregen. 

Kennis lijkt voortdurend een belangrijke belemmering te zijn voor een efficiënte 

communicatie tussen ruimtelijke ordening en andere sectoren. Opvallend is dat in het geval van 

het milieubeleid de oplossing vooral in helder beleid vanuit de rijksoverheid werd gezien. 

Sturing van bovenaf kan in dit geval blijkbaar helpen om problemen met de afstemming te 

verhelpen. Ook de definities blijken van groot belang te zijn: zolang er geen duidelijkheid is over 

wat (in het geval van cultuurhistorie) als waardevol beschouwd wordt is het moeilijk, zo niet 

onmogelijk, hier ruimtelijk beleid aan te verbinden. Het gevolg daarvan lijkt, zoals te zien is in 

het veiligheidsbeleid, dat dit beleid aan de hand van al gemaakte beslissingen wordt ‘gekneed’ 

en men daar in de praktijk geen enkele invloed meer op uit kan oefenen.  
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5: Cultuurhistorie en de praktijk  
 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk vormt de verbinding tussen hoofdstukken 2 en 3 en de daadwerkelijke resultaten 

van het onderzoek (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 2 werden de begrippen erfgoed en 

cultuurhistorie en het belang of de waarde hiervan verklaard. Vervolgens kwam in hoofdstuk 3 

ter sprake hoe dit vertaald is in concreet beleid en wat de ontwikkelingen hierin zijn geweest. 

Dit hoofdstuk sluit hierop aan door, aan de hand van beschikbaar onderzoek, een beeld te 

schetsen van de manier waarop dit beleid ook daadwerkelijk tot uiting komt. Wat is de concrete 

uitwerking van de in hoofdstuk 3 geschetste regels, wetten, plannen en andere vormen van 

beleid? 

Onderzoek op het gebied van cultuurhistorie en het bestemmingsplan kan in twee groepen 

worden verdeeld: onderzoek naar de voorbereiding en basis voor het beleid en onderzoek naar 

het resultaat (de inhoud van het bestemmingsplan). Vaak komen ook beide aspecten in 

bestaande publicaties aan bod. Zoals eerder vermeld blijft alles was daartussen zit echter 

onderbelicht. De afwegingen en keuzes die (in theorie op basis van de voorbereiding) gemaakt 

worden en uiteindelijk tot een bestemmingsplan leiden blijven meestal onbekend.  

Uiteraard speelt het rapport van Royal Haskoning (2008), dat als uitgangspunt voor dit 

onderzoek dient een belangrijke rol. Hierin is onderzocht hoe gemeenten met hun 

cultuurhistorie omgaan in het bestemmingsplan. Waar in het rapport van Royal Haskoning 

vooral naar het ‘eindresultaat’ is gekeken gaat dit onderzoek daarin verder en wordt gekeken 

naar wat zich in de praktijk daarvoor afspeelt. Het onderzoek van Royal Haskoning schetst een 

algemeen beeld van de huidige praktijk. Met dit onderzoek is geprobeerd dieper op die praktijk 

in te gaan en zo meer over de achtergronden te weten te komen. 

 Het doel van dit hoofdstuk is aan de hand van dit rapport en de andere documenten uit te 

zoeken wat er al bekend is over het gemeentelijk beleid en cultuurhistorie. Hoe komen plannen 

tot stand, welke problemen worden waargenomen en waar lijken de ‘gaten’ te zitten tussen 

voorbereiding en resultaat? In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht worden gegeven van het 

bestaande, beschikbare onderzoek en de algemene inhoud hiervan. Vervolgens wordt op basis 

van de resultaten van deze onderzoeken een beeld geschetst van de manier waarop de theorie 

in de vorige hoofdstukken op dit moment in de praktijk tot uiting komt. 

 

In dit hoofdstuk wordt gesproken over begrippen als ‘medewerker’ en ‘afdeling’ cultuurhistorie. 

Vaak zijn deze niet als zodanig bij een gemeente aanwezig, maar worden hier eigen 

functieomschrijvingen aan gegeven. Dat kunnen bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, 

medewerkers of adviseurs zijn, op het gebied van cultuurhistorie, monumenten, archeologie en 

andere soortgelijke vakgebieden. In de volgende hoofdstukken worden daarom over het 

algemeen als verzamelnamen de termen medewerker en afdeling cultuurhistorie aangehouden. 

 

5.2 Bestaand onderzoek 

Onderzoek naar cultuurhistorie en doorwerking in het gemeentelijke (ruimtelijk) beleid is op het 

gebied van cultuurhistorie al ruim voorhanden. Bestaande onderzoeksrapporten richten zich 

echter vrijwel altijd op het eindresultaat: de concrete uitwerking in (ruimtelijke) plannen. In 

mindere mate wordt geprobeerd een inzicht te krijgen in de gedachten en overwegingen die 

daar achter liggen. Dit beperkt zich vaak tot beschrijvingen van de gemeentelijke organisatie en 
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de invloed die dat op de planvorming heeft. Daarnaast lijkt men vaak in ‘algemeenheden’ te 

blijven hangen (bijvoorbeeld ‘het hangt af van een enthousiaste wethouder’) zonder op de 

betekenis en gevolgen daarvan in te gaan. Enkele van de bestaande onderzoeken worden 

hieronder beschreven, met daarbij de hoofdpunten waar in het onderzoek aandacht aan wordt 

besteed. 

 

Royal Haskoning (2008) kijkt bijvoorbeeld vooral naar de aanwezigheid van cultuurhistorische 

paragrafen en andere elementen in bestemmingsplannen. Hiermee ontstaat vooral een beeld 

van de doorwerking van wetten, regels en beleid in de plannen. Door middel van gesprekken 

met gemeenten is daarnaast een beeld geschetst van de positie van cultuurhistorie binnen die 

gemeenten. De nadruk ligt op de bestuurlijke prioriteit, gemeentelijke organisatie en aanwezige 

kennis. Ook werd gevraagd naar het contact dat gemeenten met bijvoorbeeld het Rijk en andere 

organisaties hebben. Hieruit valt echter niet of beperkt af te leiden waar dit contact precies uit 

bestaat en wat de uiteindelijke invloed hiervan is. Sommige gemeenten geven aan goed contact 

te hebben met de RCE, provinciale steunpunten, de provincie of andere organisaties, maar het is 

niet bekend wat hier in het afwegingsproces mee gebeurt en welke rol deze andere partijen 

daarin spelen. 

 Het onderzoek van Andersson Elffers Felix naar de doorwerking van de MoMo in de praktijk 

(2010a; 2010b, concept) gebeurt op basis van een trendanalyse, documentanalyse en in een 

later stadium interviews over de uitvoeringspraktijk. Ook hier ligt de nadruk bij de doorwerking 

van bestaande (en in dit geval veranderende) wet- en regelgeving en de problemen die 

gemeenten hierbij ondervinden.  

Evaluatie van het Belvederebeleid (LNV, OC&W, VROM en V&W, 2008) vond plaats door 

middel van een documentanalyse van eerder onderzoek over de doorwerking van het beleid en 

gesprekken met betrokkenen uit de praktijk. Hieruit blijkt onder andere dat bij gemeenten de 

beschikbaarheid van kennis (en vooral de afwezigheid ervan) een rol speelt. Dat is met name bij 

kleinere gemeenten het geval. Ook laat het onderzoek nog een zeer beperkte doorwerking van 

het Belvederebeleid (zie ook paragraaf 3.2) zien in de particuliere sector (bijvoorbeeld 

adviesbureaus en projectontwikkelaars). Het contact van deze organisaties met gemeenten en 

de inhoud/doorwerking hiervan valt echter buiten het onderzoek. 

Vanuit het projectbureau Belvedere is ook onderzoek gedaan naar de doorwerking van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen (Strolenberg, 2002). Dit onderzoek richtte zich vooral op 

de bestaande kennisbehoefte bij gemeenten en adviesbureaus, maar ook de fasen in het 

planvormingsproces waarin cultuurhistorie een rol speelt. Hierbij wordt de aandacht vooral 

gevestigd op het tijdstip waarop cultuurhistorie aandacht krijgt in het proces en op welke 

manier dat gebeurt. In dit onderzoek wordt ook de rol van externe partijen, zoals adviesbureaus, 

verder onderzocht. De inhoud van het rapport ligt dan ook dicht tegen die van dit onderzoek 

aan en kan goed dienen als ‘vergelijkingsmateriaal’, waarin de ontwikkelingen in de laatste 8 

jaar zichtbaar worden. 

Ook Kruijsen en Witbreuk (2003) onderzoeken in hun afstudeeronderzoek de integratie van 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Aan de hand van gesprekken met gemeenten en 

bestaande publicaties, zoals evaluaties van het Belvederebeleid wordt een beeld geschetst van 

de rol die cultuurhistorie bij gemeenten speelt. De aandacht is daarbij vooral gericht op de 

‘houding’ ten opzichte van cultuurhistorie bij de gemeenten en de uitwerking in de uiteindelijke 

plannen. Het (deels ‘onzichtbare’) deel dat tussen die twee punten speelt, de gemaakte 

afwegingen en keuzes, valt buiten het onderzoek. 



5: Cultuurhistorie en de praktijk 

 64  

 

5.3 Gemeentelijke planvorming en plannen 

Gemeentelijke organisatie 

Over het algemeen zijn in bestaande onderzoeken drie manieren te onderscheiden waarop 

gemeenten met cultuurhistorie omgaan. Dit zijn in de eerste plaats (vooral in de kleinste 

gemeenten) gemeenten met medewerkers ruimtelijke ordening of soortgelijke functies die 

cultuurhistorie, of enkel monumentenzorg, ‘erbij’ doen. In de praktijk wordt cultuurhistorie in 

deze gemeenten vaak ondergebracht bij ruimtelijke ordening. In sommige gevallen andere 

afdelingen, zoals cultuur of natuur (Strolenberg, 2002). Dit is in ongeveer tweederde van de 

gemeenten het geval (Royal Haskoning, 2008, p. 81). Kennis moet in dat geval vaak van buiten 

komen, mede afhankelijk van de persoon die zich er bij een gemeente mee bezig houdt. In deze 

gemeenten kunnen factoren als persoonlijke interesse grote invloed hebben. Het komt dan ook 

voor dat deze taken door een ‘liefhebber’ naast de gewone werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Naast de afdeling waar cultuurhistorie is ondergebracht is verder ook nog de verdeling van 

taken onder wethouders belangrijk. Vaak zijn ruimtelijke ordening en cultuurhistorie 

(monumenten) bij één wethouder ondergebracht, maar het komt ook voor dat deze taken 

gescheiden zijn. In sommige (vaak grotere) gemeenten komt het ook voor dat verdeling op basis 

van gebieden plaatsvindt, waardoor monumentenzorg onder meerdere wethouders valt 

(Andersson Elffers Felix, 2010b, p. 8) Vooral in deze gemeenten, vaak zonder specifiek 

cultuurhistorisch beleid, hangt de aandacht voor cultuurhistorie in ruimtelijke plannen 

grotendeels af van de interesse en daadkracht van de wethouder. (Royal Haskoning, 2008, p. 

79). Aangegeven wordt dat gemeenten waarin cultuurhistorie een belangrijke toeristische 

waarde heeft daarin een uitzondering zijn: de aandacht hiervoor wordt dan in het bestuur vaak 

breed gedragen. 

Naast de hiervoor genoemde groep ‘kleine’ gemeenten zijn er (vooral grotere) gemeenten 

die vaak één of meer beleidsmedewerkers (monumenten, archeologie, cultuurhistorie) hebben. 

Dit is bij ongeveer een derde van alle gemeenten het geval. Vaak is men hier echter wel 

afhankelijk van externe kennis, zoals monumentencommissies of bureaus. Opvallend is wel dat 

vrijwel al deze gemeenten specifiek cultuurhistorisch beleid hebben of bezig zijn dit te 

ontwikkelen (Royal Haskoning, 2008, p. 81). Vaak is er wel slechts één fulltimebaan of minder 

beschikbaar, terwijl er sprake is van zowel beleid als bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en 

adviesfuncties (Andersson Elffers Felix, 2010b, p. 10). Doordat bij deze gemeenten mensen 

specifiek in dit vakgebied bezig zijn en er vrijwel altijd beleid wordt gemaakt liggen problemen 

hier meestal bij de doorwerking in de plannen. Deze medewerkers zullen in de praktijk vaak de 

afdeling ruimtelijke ordening moeten overtuigen van hun belangen. Over het algemeen is er 

geen sprake van structureel overleg, maar komt cultuurhistorie in de planvorming terug als 

agendapunt waarover gesproken wordt (Royal Haskoning, 2008, p. 81). 

In vooral de grootste gemeenten is vaak een afdeling monumentenbeleid of cultuurhistorie 

aanwezig. Er zijn dan niet alleen medewerkers cultuurhistorie aanwezig, maar ook hebben zij 

een eigen afdeling of sector bij de gemeente. Afhankelijk van de omvang van die afdeling leidt 

dat (vaker) tot een consistent beleid en lukt het beter om cultuurhistorie daadwerkelijk in de 

ruimtelijke ordening te verankeren (Andersson Elffers Felix, 2010b, p. 9). Bovendien hebben 

deze gemeenten vaker specialisten (zoals een archeoloog) in dienst, zodat er in theorie minder 

expertise van buitenaf nodig is (Strolenberg, 2002, p. 18). Net zoals de eerder genoemde 

gemeenten met medewerkers cultuurhistorie is ook hier sprake van het ‘verdedigen’ van 

belangen wanneer het gaat om ruimtelijke plannen. In de praktijk blijken de lijnen vaak wel kort 
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te zijn en weten medewerkers van verschillende afdelingen elkaar wel goed te vinden (Royal 

Haskoning, 2008, p. 81). Deze groep van gemeenten met een zelfstandige afdeling kunnen 

echter als een selecte groep beschouwd worden, binnen het deel van de gemeenten waar 

medewerkers cultuurhistorie werkzaam zijn. 

 

Cultuurhistorisch beleid 

De decentralisatie van cultuurhistorie heeft geleid tot bijna evenveel soorten cultuurhistorisch 

beleid als er gemeenten zijn. Per gemeente wordt, mede afhankelijk door de aanwezigheid van 

cultuurhistorie en beleid daarvoor, totaal verschillend over het onderwerp gedacht. Ook 

gemeenten met een aanzienlijke hoeveelheid cultuurhistorie kunnen echter moeite hebben om 

beleid te ontwikkelen. Vaak is capaciteit daarbij een factor, maar ook een tekort aan kennis 

speelt een belangrijke rol: “Wij klooien ook maar wat aan”, aldus een medewerker van een 

Limburgse gemeente (Kruijsen, 2003, p. 30). 

Ook hier is een driedeling in de door Royal Haskoning (2008, p. 79-80) onderzochte 

gemeenten te zien. Ongeveer een derde van de gemeenten had in 2008 geen specifiek 

cultuurhistorisch beleid. Dit kwam pas in het bestemmingsplan voor het eerst tot uitdrukking. 

Een derde deel gaf in 2008 aan bezig te zijn met het opstellen van sectorbeleid. Weer een derde 

deel liet weten specifiek cultuurhistorisch beleid te voeren (door middel van beleidsnota’s). 

Bovendien werd in alle gevallen aangegeven dat deze nota’s in het bestemmingsplan werden 

meegewogen en dat het als “belangrijk afwegingsinstrument” wordt gezien in de ruimtelijke 

plannen. Ook is op deze manier het cultuurhistorisch kader al bekend bij de gemeente. Het 

nemen van ad hoc beslissingen neemt daardoor in deze gemeenten af.  

Zeker wanneer afdelingen cultuurhistorie (voor zover aanwezig) en ruimtelijke ordening 

gescheiden zijn blijkt het moeilijker binnen het vaste overleg van ruimtelijke ordening te komen. 

Opname van een cultuurhistorische paragraaf in (de toelichting van) het bestemmingsplan is 

dan vaak een aanleiding om overleg te voeren (Andersson Elffers Felix, 2010b, p. 9). Vooral 

politiek draagvlak (prioriteit) en de persoonlijke relaties bepalen vervolgens het effect hiervan. 

Aangegeven wordt dat het vooral een kwestie van overtuigen van het belang lijkt te zijn: het 

zorgen van bewustwording van de waarde (economisch, voor identiteit, enzovoorts) van 

cultuurhistorie. De voorgenomen verplichting in het Bro tot het opnemen van cultuurhistorie in 

het bestemmingsplan lijkt soms al effecten te hebben. Zo zijn veel gemeenten van plan dit aan 

te grijpen om de monumentenzorg op de kaart te zetten. Het is vooral een punt dat bij de 

eerstvolgende herziening van bestemmingsplannen aangepakt zal worden. 

 

Doorwerking in het bestemmingsplan 

Royal Haskoning (2008) concludeert dat in het overgrote deel van de bestemmingsplannen een 

cultuurhistorische paragraaf opgenomen is. Doorwerking van cultuurhistorie in de plannen blijft 

vaak echter zeer beperkt. Belangrijke oorzaken hiervan zijn een gebrek aan bestuurlijke 

aandacht, kennis en vaardigheden (met betrekking tot het proces) (p. 90). Vooral met 

betrekking tot cultuurlandschap is de doorwerking in het bestemmingsplan vaak beperkt, 

ondanks dat de provincies hier relatief veel aandacht aan besteden. Een probleem is dat er 

hiervoor door een gemeente twee afwegingen moeten worden gemaakt: zowel tussen 

cultuurlandschappelijke en economische belangen als binnen het cultuurlandschap op zich: “in 

hoeverre is een beperkte aantasting nog acceptabel?” (p. 95). 

Vaak wordt in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving van de aanwezige 

cultuurhistorie opgenomen. Door het benoemen van de waarden kan vervolgens ook 

aangegeven worden waar bescherming gewenst is (Andersson Elffers Felix, 2010b, p. 5). In het 

bestemmingsplan zelf kunnen door middel van regels (voor bijvoorbeeld bouwvolume) en 
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bestemmingen (zoals een aanduiding of dubbelbestemming ‘cultuurhistorische waarde’) 

aanwezige waarden worden beschermd. 

 

Tot het een wettelijke verankering kreeg was archeologie vaak een onderwerp dat pas laat in 

planprocessen een rol ging spelen. Bij veel gemeenten kwam men er vaak pas in de 

realisatiefase (het bouwrijp maken) achter dat archeologische waarden aanwezig waren, wat 

vaak leidde tot noodopgravingen (Strolenberg, 2002, p. 26). Toch lijkt de invloed van de Wamz 

(zie paragraaf 3.2) al lang voor de invoering merkbaar. Voor de inwerkingtreding (in september 

2007) hadden veel gemeenten hier na de ondertekening van het verdrag van Malta al op 

geanticipeerd. Vrijwel alle (verwachte) archeologie werd al in de plannen beschreven. Vaak 

werden gebieden al met de dubbelbestemming ‘archeologisch waardevol gebied’ aangeduid. In 

voorbereiding op de nieuwe wet werd dus al door veel gemeenten ‘in de geest van Malta’ 

gewerkt (Kruijser & Witbreuk, 2003, p. 41-42; Royal Haskoning, 2008,p. 97;).  

 

5.4 De particuliere sector 

De vastgoedmarkt 

Wanneer het gaat om vastgoed zijn er verschillende partijen in het spel. Naast actoren als 

architecten en eigenaren zullen vooral de projectontwikkelaars een belangrijke rol spelen. In het 

kader van ‘behoud door ontwikkeling’, decentralisatie en deregulering spelen ook marktpartijen 

een steeds grotere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze krijgen dan ook steeds meer met 

cultuurhistorie te maken (BCI, 2004, p. 1). Bovendien is er vrijwel alleen nog sprake van een 

transformatieopgave: ‘bouwen in het weiland’ (dat ook cultuurhistorische waarde kan hebben) 

komt steeds minder voor. Cultuurhistorie is daardoor een onderwerp waar ontwikkelaars 

consequent mee te maken zullen krijgen (Van der Zande & During, 2009, p. 189). 

 

BCI (2004, p. 9) onderscheidt een aantal strategieën en visies die de vastgoedmarkt heeft ten 

aanzien van cultuurhistorie: 

• Afzien: het niet kopen of bezitten van (onroerend) cultureel erfgoed. Zoals hierboven 

beschreven zal dit in de praktijk steeds minder een optie zijn. 

• Niet gebruiken: gebouwen leeg laten staan of gebouwen en andere waarden ongemoeid 

laten. 

• Slopen: het slopen/vernietigen van cultuurhistorische waarden en het ontwikkelen van 

nieuwbouw. 

• Herstellen: het restaureren van objecten en deze een nieuwe functie geven. 

 

Wanneer ontwikkelaars met erfgoed te maken krijgen is dat (in ieder geval in 2004) bijna altijd 

toevallig. Slechts een zeer kleine groep kiest er bewust voor door het prestige dat eraan 

verbonden is. Enthousiasme voor en ervaring met erfgoed ontbraken dan ook regelmatig (p. 12).  

De grootste hindernis lijkt vooral gebrek aan kennis te zijn. Vaak is er geen duidelijkheid over de 

kernkwaliteiten van een gebied, waardoor deze niet in de planvorming worden opgenomen. 

Ook geven marktpartijen aan vaak geen heldere doelstellingen te krijgen, waardoor 

“doorgeschoten wordt naar functionaliteiten” ten koste van (cultuurhistorische) waarden 

(Ecorys, 2005, p. 33). Een goede inventarisatie vooraf en het stellen van een kader door 

gemeenten is dus een belangrijke voorwaarde voor een grotere rol van cultuurhistorie bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het gemeentelijk beleid en het bestemmingsplan betekent dit 

dat al in een vroeg stadium inzicht moet worden verkregen in de aanwezige cultuurhistorie, de 

waardering daarvan en de doelstellingen die een gemeente daar aan wil verbinden. Wel blijken 
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er in de praktijk al veranderingen zichtbaar te zijn: ontwikkelaars zien cultuurhistorie steeds 

meer als een manier om in de vraag naar identiteit (zie ook paragraaf 2.2) te voorzien en kunnen 

er door de verschuiving van ‘uitleg’ naar herstructurering bovendien vaak niet omheen (LNV, 

OC&W, VROM en V&W, 2008, p. 103). 

 

De adviesbureaus 

In de bestaande onderzoeken bestaat relatief weinig aandacht voor de 

(ruimtelijke/stedenbouwkundige) adviesbureaus. Vaak is onduidelijk welke rol de bureaus 

spelen in planvormingsprocessen en welke inbreng zij hebben. Met name (een gebrek aan) 

kennis en/of capaciteit lijkt veel invloed te hebben op de rol van het adviesbureau. Wanneer het 

bestemmingsplan uitbesteed wordt kunnen veel gemeenten niet de gewenste rol vervullen. 

Gemeenten geven aan dat de bureaus hierdoor standaardteksten in het plan opnemen 

(Andersson Elffers Felix, 2010b, p. 8). Bovendien wordt er door gemeenten zeer weinig expliciet 

naar cultuurhistorie gevraagd bij opdrachtverlening aan gemeenten (Strolenberg, 2002, p. 23). 

Door onvoldoende kennis en besef van waarden wordt cultuurhistorie veel meer als 

belemmering dan als kans gezien, waardoor gemeenten terughoudend zijn de bureaus hier 

aandacht aan te laten besteden. 

Daarentegen geven bureaus wel aan hun opdrachtgevers soms enthousiast te kunnen 

maken voor cultuurhistorie, door ze te wijzen op de aanwezige waarden. In het rapport van 

Strolenberg gaven bureaus aan zelf “conform het Belvedere-gedachtengoed” te ontwikkelen (p. 

24), hoewel niet bekend is op welke manier dat gebeurt en in hoeverre zij daar ook 

daadwerkelijk in slagen. 

Verder wordt ook aangegeven dat gemeenten (in ieder geval in 2002) nog vaak 

‘huisadviseurs’ hadden: vaste bureaus die voor de ruimtelijke plannen werden aangetrokken. 

Deze bureaus bouwen daardoor veel kennis op over een gemeente en weten daardoor soms 

zelfs meer dan de gemeente zelf. Dit is vooral het geval bij de kleine gemeenten met beperkte 

capaciteit (p. 33). 

 

5.5: Verwachte factoren 

Er is een aantal factoren denkbaar die invloed kunnen hebben op de besluitvorming. Hieronder 

worden op basis van de voorgaande hoofdstukken een aantal van deze mogelijke factoren 

beschreven. Of deze ook daadwerkelijk van invloed zijn en of er meer factoren onderscheiden 

kunnen worden zal uit het onderzoek moeten blijken. Daarbij moet vermeld worden dat 

onderzoek waarin deze factoren terug te vinden zijn vrijwel altijd op plannen en niet 

planvorming gebaseerd zijn. Hoewel verwacht kan worden dat factoren die invloed hebben op 

het plan dit ook op de planvorming zullen hebben hoeft dit niet per definitie zo te zijn. De rol 

van bepaalde groepen kan bijvoorbeeld anders geweest zijn dan het eindresultaat doet 

voorkomen en er kunnen meer factoren gespeeld hebben dan bestaand onderzoek laat zien.  

Hieronder zullen de factoren worden verdeeld in vijf verschillende groepen: wetten en 

regels, vigerend beleid, individuele invloed, lobby’s en externe betrokkenen. In de praktijk zullen 

deze categorieën waarschijnlijk door elkaar lopen en bovendien elkaar beïnvloeden. Naast een 

directe invloed kunnen lobby’s bijvoorbeeld ook indirect een rol spelen, wanneer deze effect 

hebben op betrokken ambtenaren of bestuurders of zelfs wetten, regels en beleid. Deze hier 

gebruikte indeling is dan ook puur arbitrair en bedoeld om een overzicht van verschillende 

mogelijke invloeden op een rij te krijgen. 
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Wetten en regels 

Dit is de invloed van de bestaande wet- en regelgeving. Ondanks dat daarin vaak verschillende 

interpretaties en benaderingen mogelijk zijn gaat het in principe om voorschriften waar iedere 

gemeente zich aan moet houden. Vrijwel alle bestemmingsplannen bevatten dan ook een 

cultuurhistorische paragraaf, zoals met het oog op ‘een goede ruimtelijke ordening’ verwacht 

wordt (Royal Haskoning, 2008, p. 47). Met betrekking tot cultuurhistorie is er sprake van 

verschillende relevante wetgeving die op het gemeentelijke beleid van invloed is of kan zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn de Wro, de Monumentenwet en de Wamz (zie hoofdstuk 3). Het is te 

verwachten dat deze factor in de praktijk het meest ‘zichtbaar’ zal zijn, aangezien gemeenten 

vaak verplicht zijn bepaalde beslissingen te beargumenteren of met bepaalde aspecten rekening 

te houden.  

Een apart te onderscheiden factor hierbij is het ‘veranderende beleid’ (in de vorm van de 

MoMo). Hierbij gaat het om regelgeving die nog van kracht moet worden. Hoewel dit bij de ene 

gemeente al meer een rol zal spelen dan bij de andere, kan onderzocht worden op welke manier 

gemeenten al met toekomstige regelgeving werken en welke veranderingen in de afwegingen 

en beslissingen er als gevolg daarvan waar te nemen zijn. Zo werd al relatief lang voor invoering 

van de Wamz door gemeente met het toekomstige beleid rekening gehouden (Royal Haskoning, 

2008,p. 97).  

Deze factor wordt hier nog onder beleid in plaats van regelgeving geplaatst, omdat de 

hiermee verbonden regelgeving (zoals een aanpassing van het Bro) nog in ontwerp of 

voorbereiding is en er bijvoorbeeld in de MoMo ook veel sprake is van meer indicatief beleid 

(bijvoorbeeld door de te ontwerpen Rijksstructuurvisie cultuurhistorie) (OC&W, 2010, p. 14). 

Een van de ervaringen die werden opgedaan bij de integratie van milieu in de ruimtelijke 

ordening (paragraaf 4.2) is dat helder beleid van hogere overheden kan helpen bij die integratie. 

Het is dan ook de vraag of hier ten aanzien van cultuurhistorie hetzelfde over wordt gedacht. 

 

Beleid 

Hoewel het bestaande beleid lang niet altijd leidend hoeft te zijn zal dit zeer waarschijnlijk een 

factor zijn die meespeelt in de cultuurhistorische afwegingen bij gemeenten. Deze categorie kan 

ook weer onderverdeeld worden in rijksbeleid (zoals de Nota Ruimte en de Nota Belvedere), 

provinciaal beleid (zoals provinciale structuurvisies) en het eigen gemeentelijke beleid. Onder de 

laatste categorie vallen bijvoorbeeld de gemeentelijke structuurvisies, welstands- en andere 

nota’s maar ook uitbreidingsplannen, andere stedenbouwkundige ontwerpen of 

beeldkwaliteitsplannen.  

Of rijks- of provinciaal beleid een factor van betekenis is zal mede afhangen van de 

gemeente zelf. Structuurvisies hebben ook op het niveau van het Rijk en de provincie slechts 

een indicatieve betekenis. Nog veel (voornamelijk kleinere) gemeenten kunnen echter nog altijd 

als sterk tot redelijk top-down geörienteerd worden gezien (Spit et al, 2010, p. 49-50). Een 

verklaring hiervoor is dat in veel andere sectoren vooral ‘van bovenaf’ bestuurd wordt. 

Gemeenten nemen aan dat dit ook voor de ruimtelijke ordening geldt. In de praktijk zullen zij 

dan ook snel veel meer van het (cultuurhistorisch) beleid van hogere overheden overnemen. 

Hieruit volgend kan worden verwacht dat de grotere, of in ieder geval meer ‘bottom-up’ 

gerichte gemeenten zich vooral zullen laten leiden door het eigen beleid.  

Uit paragraaf 5.3 blijkt dat cultuurhistorie in bestemmingsplannen vrijwel altijd een plaats 

heeft, maar dat de betekenis en gevolgen daarvan vaak beperkt zijn. In andere gemeentelijke 

ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies speelt cultuurhistorie lang niet altijd een rol van 

betekenis en is de doorwerking naar meer concrete plannen vaak beperkt. De factor beleid 

omvat daarom ook de keuze van gemeenten voor beleid: welke instrumenten worden ingezet 
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en wat is de doorwerking hiervan? Traditioneel is cultuurhistorie vooral beleid geweest dat met 

gebruik van de ‘peen’ en de ‘zweep’ uit werd gevoerd (zie ook paragraaf 3.4). Nu sprake is van 

een toenemende integratie in de ruimtelijke ordening, waarin de ‘preek’ steeds verder aan 

belang toeneemt is het bovendien de vraag in hoeverre ook cultuurhistorie zich aan weet te 

passen. 

 

Individuele invloed 

Dit is een minder tastbare en zichtbare categorie die, naar verwachting, een zeer grote 

invloed op het gemeentelijke handelen kan hebben. Omdat een praktijk van communicatie en 

onderhandelen bij cultuurhistorie voor de hand ligt (zie paragraaf 2.4) is het goed mogelijk dat 

veel afhangt van de personen die zich daar mee bezighouden. Bovendien is bij cultuurhistorie, 

net als (in ieder geval in het verleden) milieu- en veiligheidsbeleid sprake van verschillende talen 

en het samenkomen van generalisten en specialisten. Ook dit samenspel van individuele invloed 

kan bepalen hoe cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening wordt meegewogen. 

Bij individuele invloeden kan gedacht worden aan persoonlijke interesses van een wethouder 

of betrokken ambtenaren, maar ook de houding van verschillende commissies of het college van 

B&W. Er is vaak sprake van kartrekkers die grote invloed hebben op de mate waarin ook 

cultuurhistorie in de planvorming wordt meegenomen (Royal Haskoning, 2009, p. 79; Van de 

Kamer, 2009, p. 37). Nauw hiermee verbonden is de beschikbare kennis van betrokken personen 

binnen de gemeenten. Het beeld ontstaat dat kennis vaak beperkt is in de kleinere gemeenten 

en dat in de grotere vaak problemen ontstaan met de afstemming en coördinatie ervan (LNV, 

OC&W, VROM en V&W, 2008, p. 95). Een gebrek aan kennis bij betrokken (sleutel-) personen 

kan ook de doorwerking van cultuurhistorie in het ruimtelijk beleid beperken. Wanneer de 

kennis wel aanwezig is moet deze vervolgens ook nog eens overgebracht kunnen worden. 

Wanneer inderdaad sprake is van een proces van ‘externe integratie’ (paragraaf 2.4) zal de 

persoonlijke invloed van bijvoorbeeld medewerkers cultuurhistorie bepalen in hoeverre die 

integratie succesvol is. 

Ook politieke kleur of overtuigingen zou onder deze categorie geplaatst kunnen worden 

(hoewel er veel raakvlakken zijn met het hierboven beschreven vigerend beleid en de 

hiernavolgende ‘lobby’s’). De manier waarop ambtenaren, bestuurders of andere betrokkenen 

tegen cultuurhistorie aankijken kan hier in grote mate van afhankelijk zijn. Een goed voorbeeld 

is de gemeente Staphorst, die van mening verschilde over de leeftijd van de aarde met de 

opstellers van een archeologisch rapport (Elsevier, 2010). Ook in gemeenten die bijvoorbeeld 

voor toerisme grotendeels van hun historie afhankelijk zijn zal aandacht hiervoor bestuurlijk 

breed gedragen worden (Royal Haskoning, 2008, p. 79). In gemeenten waarin men nauwelijks 

van toeristen afhankelijk is en waar cultuurhistorie een kleine rol speelt zal de aanwezige 

cultuurhistorie waarschijnlijk ook niet als prioriteit worden gezien. Wanneer cultuurhistorie niet 

of weinig prominent aanwezig is zou ook de aandacht voor de wel aanwezige waarden minder 

prioriteit kunnen krijgen. 

 

Lobby’s 

Dit zijn mogelijk factoren met wederom een minder zichtbare invloed op de gemaakte 

beslissingen en afwegingen. Onder deze categorie kunnen alle groepen geplaatst worden die op 

een of andere manier invloed uit proberen te oefenen. Dit kunnen ‘enthousiaste’ bewoners en 

betrokkenen zijn, of belangengroepen vanuit de maatschappij. Behalve pleidooien ‘vóór’ 

behoud of gebruik van cultuurhistorie kunnen dit uiteraard ook lobby’s ‘tegen’ zijn. Gedacht kan 

worden aan eigenaren die historische panden willen verbouwen of slopen of ontwikkelaars die 

willen bouwen op archeologische waardevol gebied. Niet in de minste plaats zal ook de 
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vastgoedmarkt bij deze groep horen. Wanneer ontwikkelaars bij de planvorming betrokken 

raken zullen ook zij eigen belangen en doelstellingen hebben (BCI, 2004, p. 5). 

In veel plannen wordt aangegeven dat personen of organisaties bij de planvorming 

betrokken zijn geweest. Wat hun bijdrage was is vaak onduidelijk. Wel lijkt er veel gebruik te 

worden gemaakt van inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld heemkundeverenigingen (Royal 

Haskoning, 2008, p. 83). Ook de eigenaren van monumenten zelf kunnen tot deze categorie 

gerekend worden. Ondanks wetten, regels en beleid zijn het de eigenaren die cultuurhistorie 

uiteindelijk in stand houden en een functie geven (Van Deijck-Hofmeester, Raijmakers & Van 

Deijck, 2007, p. 96). Een rol of een stem voor de eigenaren in de planvorming lijkt daarom dan 

ook voor de hand te liggen. 

 

Externe betrokkenen 

Dit is naar verwachting een belangrijke groep als het gaat om het maken van 

cultuurhistorische afwegingen en keuzes. Met externe betrokkenen worden de organisaties 

bedoeld die door een gemeente aangetrokken worden om de betreffende plannen te maken. 

Een belangrijk onderscheid tussen deze en de andere groepen is dat de externe betrokkenen in 

principe geen direct belang hebben bij de inhoud van het plan; ze zijn min of meer neutraal. 

Van de 103 onderzochte bestemmingsplannen in het rapport van Royal Haskoning blijkt 

tenminste 62% door adviesbureaus te zijn gemaakt (11% werd door gemeenten zelf gemaakt, 

van 27% was dit niet bekend) (Royal Haskoning, 2008, p. 46). Dit lijkt redelijk overeen te komen 

met onderzoek uit 1993 (Leede, Smaal & Spit, 1993, p. 46) waaruit bleek dat bij 85,5% van de 

(onderzochte) bestemmingsplannen sprake was van uitbesteding van werkzaamheden. Uit 

onderzoek van Oranjewoud blijkt dat slechts één op de tien gemeenten zelf in staat is de eigen 

bestemmingsplannen te maken en zelfs 20% van de gemeenten onvoldoende capaciteit hebben 

de (uitbestede) bestemmingsplanprocedure te begeleiden (Binnenlands Bestuur, 2010b). Hieruit 

kan worden geconcludeerd dat een zeer groot deel van de bestemmingsplannen door externe 

adviseurs wordt gemaakt en dat in sommige gevallen zelfs de nodige begeleiding door de 

gemeente ontbreekt. De betrokken adviesbureaus hebben zodoende mogelijk een grote invloed 

op de inhoud en uitwerking van die plannen. Hoewel het uiteindelijk de gemeenten zullen zijn 

die de beslissingen zullen nemen kunnen die wel door de deskundigheid en/of benadering van 

de bureaus beïnvloed worden. Het cultuurhistorische beleid van een gemeente wordt daardoor 

mede afhankelijk van de inhoudelijke kennis van het ingeschakelde bureau (Strolenberg, 2002, 

p. 12) en de mate waar hier aandacht aan besteed wordt.  

Omgekeerd ligt het ook voor de hand dat een gemeente bepaalde wensen of eisen op het 

gebied van cultuurhistorie meegeeft aan ingeschakelde bureaus. Door te onderzoeken wat er 

daarbij precies gecommuniceerd wordt ontstaat weer een groter inzicht in de afwegingen die bij 

een gemeente gemaakt worden en de mate waarin een gemeente zelf met het onderwerp 

cultuurhistorie bezig is. 

 

De rol van geld 

Een grote afwezige in de onderscheiden factoren is de factor ‘geld’. Hoewel de invloed hiervan 

op de invulling van het bestemmingsplan voor de hand lijkt te liggen is er bewust voor gekozen 

dit niet mee te nemen in het onderzoek. 

Uiteindelijk zullen ruimtelijke projecten door private partijen uitgevoerd worden. Ook op 

het gebied van cultuurhistorie zullen deze afwegingen maken van verwachte kosten en baten. 

Erfgoed is in de praktijk dan ook het best gewaarborgd wanneer het op zichzelf al een 

economische waarde heeft (Van der Zande & During, 2009, p. 178). Het erfgoedbeleid is echter 

een belangrijke overheidstaak (zie ook hoofdstuk 2) waarin meer dan alleen het economisch 
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belang meespeelt. Hoewel geld vaak een rol zal spelen (bijvoorbeeld door personele bezetting 

bij gemeenten of beschikbaar budget voor onderzoek en beleid) zou het in theorie geen directe 

reden of factor mogen zijn. De taak van de gemeente ligt in “het stimuleren van 

afwegingsmechanismen ‘pro-erfgoed’ en anderzijds het inperken van alternatieven ‘contra-

erfgoed’” (Van der Zande & During, 2009, p. 179). 

Het zal het echter wel gebeuren dat er uit financieel oogpunt gekozen wordt minder of zelfs 

niet aan cultuurhistorisch beleid te doen. Aangezien in het kader van ‘een goede ruimtelijke 

ordening’ ook cultuurhistorie in het bestemmingsplan als vereiste wordt gezien en op dit 

moment archeologie al een sterke wettelijke verankering heeft is het echter voor een gemeente 

in feite geen optie om daar niets mee te doen. Het is eerder de vraag hoe veel of hoe weinig 

ermee gedaan wordt. Vanuit dit oogpunt is geld in het onderzoek daarom niet als factor 

opgenomen, maar vooral als een ‘gegeven’; iets dat niet of moeilijk te veranderen is. Het is 

duidelijk dat de beperkte middelen problematisch kunnen zijn, maar belangrijker is de vraag hoe 

er met die beperkte middelen om wordt gegaan. 

 

5.6: Conceptueel model 

Op basis van het voorgaande kan een conceptueel model worden gemaakt (zie figuur 5.1 op de 

volgende pagina). Centraal hierin staan de afwegingen en keuzes die gemeenten maken op het 

gebied van cultuurhistorie in de vroegste fases van de ruimtelijke planvorming. Deze afwegingen 

en keuzes zijn het gevolg van de beschreven (mogelijke) factoren, die verdeeld zijn naar het 

soort invloed dat zij hebben waarschijnlijk zullen hebben. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen ‘harde factoren’ die naar verwachting een direct en relatief zichtbaar effect op het 

ruimtelijk beleid zullen hebben. Daarnaast kan gesproken worden van ‘zachte factoren’ waarbij 

dit waarschijnlijk vele minder duidelijk zal zijn.  

Een onderscheid hiertussen is om verschillende redenen belangrijk. Met name over de 

harde factoren en hun doorwerking zal al relatief veel bekend zijn. De verwachting is dan ook 

dat vooral deze groep al vaak expliciet in het bestemmingsplan genoemd zullen worden. Bij de 

zachte factoren kan de invloed zeer wisselend en contextgebonden zijn. Juist in deze groep is 

het interessant of de genoemde factoren grote, kleine of zelfs helemaal geen invloed hebben. 

Het is ook waarschijnlijk dat deze factoren veel meer verborgen zijn. Daarbij kan gedacht 

worden aan ‘achterkamertjes’, maar bijvoorbeeld ook handelen zonder dat men zich van de 

gevolgen bewust is, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis. Wanneer bepaalde expertise 

ontbreekt kunnen mogelijkheden over het hoofd gezien of zelfs genegeerd worden. Zoals bleek 

uit de ontwikkeling van het externe veiligheidsbeleid (paragraaf 4.3) gebeurt dat wanneer het 

door gebrek aan kennis en/of ervaring ‘lastig’ wordt. Andersom is het ook mogelijk dat door 

bijvoorbeeld persoonlijke interesse het geen optie is om cultuurhistorie níet in de planvorming 

te betrekken. Kort gezegd: vooral de ‘zachte factoren’ kunnen mogelijk onvoorspelbaar en 

moeilijk zichtbaar zijn. Als verwachte groepen factoren met ‘zachte’ invloed is een verdeling 

gemaakt waarin de betrokken personen en organisaties centraal staan. Daarbinnen spelen naar 

verwachting weer ‘achterliggende’ factoren, zoals kennis en invloed van die personen en 

organisaties. 
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Figuur 5.1: Conceptueel model 

 

 

Een andere belangrijke reden om onderscheid tussen de factoren te maken heeft te maken met 

de manier waarop hiermee omgegaan kan worden. Wil men invloed uitoefenen op het proces 

(en de rol die cultuurhistorie daarin speelt) dan zullen beschikbare instrumenten hiervoor 

verschillend zijn. Als het gaat om harde factoren dan zal het vooral gaan om het beschikbare 

instrumentarium: aanpassingen van regels, wetten en beleid. Een totaal andere aanpak is 

vereist voor de zachte factoren, die vaak niet zo direct te beïnvloeden zullen zijn. Zeker wanneer 

het gaat om individuele kenmerken of lobby’s zal er vooral een verandering in denkbeelden, 

kennis of ‘cultuur’ in het algemeen gevraagd worden. Dit vraagt veel meer om een aanpak van 

communiceren en adviseren dan regelen en bepalen. 

Naast de invloed van de harde en zachte factoren is ook nog de mogelijke wisselwerking 

tussen deze twee weergegeven. Daarbij kan gedacht worden aan indirecte invloeden, zoals 

ambtenaren die met het oog op veranderd beleid al bepaalde maatregelen doorvoeren of 

bepleiten, of wethouders die uit enthousiasme voor cultuurhistorie aanzet geven tot nieuw 

gemeentelijk beleid. Met de beantwoording van de onderzoeksvraag kunnen ten aanzien van de 

harde factoren vooral aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het gebruikte 

instrumentarium en de effectiviteit daarvan. Voor de zachte factoren zal met name het inzicht 

dat de resultaten in de praktijk van belang zijn.  

Tot slot is er parallel aan dit schema (weergegeven met stippellijnen) nog sprake van de 

verschillende sectoren die een mogelijk vergelijkbare ontwikkeling door hebben gemaakt bij het 

integreren in de ruimtelijke ordening en waar al meer ervaring mee is opgedaan. De beschikbare 

publicaties op dit gebied kunnen weer bijdragen aan de vraagstukken die spelen bij de integratie 
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van cultuurhistorie, als basis voor een aanvulling op de aanbevelingen. Wanneer dit schema de 

afwegingen op het gebied van cultuurhistorie weergeeft kunnen deze als parallele schema’s 

worden gezien waarin soortgelijke afwegingen worden gemaakt op het gebied van andere 

facetten van de ruimtelijke ordening.  

 

In de praktijk kunnen er aan de hand van de genoemde factoren bepaalde beslissingen wel, 

maar juist ook niet genomen worden. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden bepaalde 

locaties in een ontwikkelingsplan buiten beschouwing te laten door de aanwezigheid van 

archeologische waarden. Het is zelfs denkbaar dat verschillende alternatieven om die redenen 

niet gekozen worden of zelfs buiten beschouwing blijven. Hoe zwaar het belang van 

cultuurhistorie in de praktijk meeweegt is in de planvorming kortom nog vaak onduidelijk. 

 

Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening 

Hierboven is een beeld geschetst van de mogelijke factoren en processen die een rol spelen op 

het gebied van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. De aandacht blijft hierin beperkt tot 

de cultuurhistorie. In de praktijk zal dit echter maar een klein deel van het grote geheel 

uitmaken. Bij de totstandkoming van bestemmingsplannen is cultuurhistorie een van de vele 

aspecten waarmee rekening gehouden wordt. In de praktijk zullen dan ook prioriteiten worden 

gesteld en moet rekening gehouden worden met andere belangen, zoals veiligheid en het milieu 

Vanwege de beperkingen aan dit onderzoek zal het onmogelijk zijn om al deze aspecten en hun 

‘invloed’ op cultuurhistorie mee te nemen. Om praktische redenen zal dan ook alleen gekeken 

worden naar het belang dat aan cultuurhistorie wordt gehecht. De belangenafweging zelf komt 

wel ter sprake, maar blijft vooral beperkt tot de rol die cultuurhistorie daarin speelt.  

 

De praktijk, met wisselwerking tussen alle aspecten van de ruimtelijke ordening zal echter altijd 

veel complexer blijven. Het is goed mogelijk dat ambtenaren of bestuurders in een gemeente bij 

wijze van spreke overspoeld worden door de eerder genoemde factoren op het gebied van 

cultuurhistorie, zelfs met alle andere facetten van de ruimtelijke ordening daarbij nog buiten 

beschouwing gelaten. Er wordt zelfs gesproken over een paard van Troje, daarbij opengelaten of 

cultuurhistorie het paard of Troje is (Cuijpers, 2009). Personen, organisaties en overheden 

hebben hun eigen belangen en willen die uiteindelijk zoveel mogelijk in het bestemmingsplan 

terugzien. Wat die belangen zijn zal per gemeente sterk verschillen en lang niet altijd even 

duidelijk zichtbaar zijn. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook nadrukkelijk niet het verzamelen van alle mogelijke 

factoren die kunnen spelen. In de eerste plaats is dat een vrijwel onmogelijke opgave en 

bovendien geeft dat nog geen inzicht in de afwegingen die op basis van die factoren binnen een 

gemeente worden gemaakt. In plaats daarvan wordt geprobeerd de belangrijkste factoren die in 

het planvormingsproces spelen te identificeren, en te onderzoeken op welke manier deze 

uiteindelijk wel of niet (al dan niet expliciet) doorwerking vinden. Dit is zowel intern (binnen de 

gemeente) als extern (daarbuiten) het geval. Welke belangen en factoren spelen er binnen een 

gemeente, op welke manier dringt invloed van buitenaf door en hoe wordt dit uiteindelijk in een 

bestemmingsplan vertaald? In plaats van het geven van een omvattend overzicht van factoren 

wordt vooral geprobeerd een globaal beeld te schetsen van de processen die zich binnen een 

gemeente afspelen en de manier waarop daarbij tegen cultuurhistorie aangekeken wordt. 
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5.7: Conclusie 

Het is de taak van de gemeente om een bestemmingsplan vast te stellen en zo het ruimtelijk 

beleid juridisch vast te leggen. Onderzoek richt zich dan ook vooral op de manier waarop 

gemeenten omgaan met cultuurhistorie en hoe dit een plaats in het bestemmingsplan krijgt. 

Aangezien het overgrote deel van de plannen echter niet door de gemeenten zelf wordt 

gemaakt is het een belangrijke vraag in welke mate andere partijen, zoals het ingeschakelde 

adviesbureau invloed op het resultaat heeft. In bestaande publicaties lijkt hier niets of zeer 

weinig over bekend te zijn. 

Het zijn onder andere de adviesbureaus die naar verwachting een zeer grote invloed op het 

bestemmingsplan hebben, maar gegevens over hun inbreng of inhoudelijke expertise zijn er 

nauwelijks. De rol van de adviesbureaus lijkt over het algemeen erg onderbelicht te zijn. Er zou 

zelfs geconcludeerd kunnen worden dat voor een onderzoek naar afwegingen en keuzes in het 

planproces niet de gemeenten maar de adviesbureaus de belangrijkste bron van informatie zijn, 

vanwege een ‘meer afstandelijke’ kijk en de ervaring die zij met een groot aantal gemeenten 

hebben.  

Onderzoek in het verleden richtte zich vooral op het gemeentelijke beleid en de concrete 

uitwerking in ruimtelijke plannen. Daarbij wordt meestal gekozen voor een brede aanpak, 

waardoor er relatief weinig ruimte is voor achterliggende oorzaken en afwegingen. Om deze 

reden richt dit onderzoek zich vooral op het proces dat ‘schuilgaat’ achter de plannen. Er wordt 

vooral geprobeerd de diepte in te gaan: waar krijgt men in de praktijk mee te maken en hoe 

wordt ermee omgegaan? In plaats van te kijken naar de ‘droom en daad’ wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd in beeld te brengen wat zich precies daartussen bevindt. 
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6: Onderzoeksopzet en methoden 
 

In het vorige hoofdstuk werd een beeld geschetst van de actuele praktijk van de ruimtelijke 

ordening bij gemeenten. Hieruit blijkt dat cultuurhistorie vrijwel altijd een aandachtspunt is, 

maar dat de interpretatie en benadering per gemeente sterk kan verschillen. Er ontstaat vooral 

een beeld van de algemene houding van gemeenten ten opzichte van het onderwerp en de rol 

van cultuurhistorie in de ruimtelijke plannen. Het ene leidt in de praktijk uiteindelijk tot het 

andere, maar alles wat daartussen zit blijft onduidelijk en grotendeels verborgen. Vanuit het 

perspectief van de beschreven theorie en de ‘zichtbare’ praktijk kan worden gewerkt naar een 

beter inzicht in de afwegingen en beslissingen die daartussen liggen. 

 

6.1 Vraagstelling 

In hoofdstuk 1 werd de volgende vraag geformuleerd: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de afwegingen die in de planvorming worden gemaakt met 

betrekking tot de cultuurhistorie? 

 

Voor een onderzoek naar afwegingen en keuzes in het planvormingsproces bij gemeenten lijkt 

onderzoek naar of bij de gemeenten zelf voor de hand te liggen. Dit is immers de plaats waar het 

proces zich in theorie af zal spelen. In werkelijkheid is het echter maar de vraag in welke mate 

op deze wijze voldoende relevante gegevens verzameld kunnen worden. In de eerste plaats is 

het denkbaar dat gemeenten of gemeenteambtenaren zelf te dicht op het onderwerp zitten en 

daardoor een beperkt of onvolledig zicht hebben op dat proces en dus de afwegingen en keuzes 

die zich daarin afspelen. Men zal wel weten wat zich binnen een gemeente afspeelt, maar het is 

bijvoorbeeld denkbaar dat sommige dingen als vanzelfsprekend worden aangenomen of dat 

juist het ontbreken van bepaalde afwegingen niet gemist wordt. Wat binnen gemeenten als 

prioriteit wordt gezien hoeft lang niet altijd overeen te stemmen met wat de buitenwereld 

(zoals het Rijk) daarvan vindt. Kort gezegd kan het zijn dat ambtenaren bij gemeenten zelf 

onvoldoende ‘afstand’ hebben tot het eigen beleid om alleen van deze informatie uit te gaan. 

Door het proces alleen vanuit de gemeenten te benaderen bestaat een risico op een onvolledig 

of enigszins gekleurd beeld. 

Daarnaast is er ook een kans op sociaal wenselijke en/of algemene antwoorden. Gemeenten 

en in het bijzonder (gekozen) bestuurders zullen niet snel toe willen geven dat het 

cultuurhistorische beleid bijvoorbeeld niet voldoende is uitgewerkt of dat er sprake is van 

belangen waaraan meer waarde wordt gehecht. Dit zal waarschijnlijk lang niet altijd het geval 

zijn, maar het is wel mogelijk dat dit het beeld dat geschetst wordt kan vervormen. 

 

Om deze redenen is gekozen voor een dataverzameling vanuit meerdere perspectieven. Het 

doel is hiermee een uitgebreider beeld te krijgen van het planvormingsproces door dit niet 

alleen vanuit het perspectief van de gemeente te bekijken. Er is geprobeerd om ook van 

buitenaf naar gemeentelijk beleid te kijken en zo juist meer te weten te komen van wat zich 

binnen de gemeente afspeelt. Het doel daarvan is niet het beoordelen of controleren van een 

gemeente, maar een beter inzicht krijgen in de dagelijkse praktijk. 

Dit gebeurt op basis van het contact dat die gemeenten hebben met overheden, 

organisaties en/of personen. In figuur 6.1 op de volgende pagina is dit schematisch 

weergegeven.  
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Centraal in het schema staat de gemeente. Binnen deze cirkel spelen de keuzes en 

afwegingen die uiteindelijk invloed hebben op het ruimtelijk beleid in de vorm van 

bestemmingsplannen. Het conceptuele model zoals dat in paragraaf 5.6 is weergegeven zou 

daarmee grofweg deze twee cirkels omvatten. Het is het deel dat zich binnen de gemeenten zelf 

afspeelt. 

Hier omheen zijn de verschillende partijen (gesimplificeerd
17

) weergegeven die op een of andere 

manier invloed uitoefenen op de gemeenten en de planvorming. Dit gebeurt in de vorm van 

contacten, of relaties tussen de gemeenten en die partijen. Dit kan in de vorm van overleg of 

samenwerking zijn, maar bijvoorbeeld ook als aanwijzingen, regels of wetten: de in het vorige 

hoofdstuk beschreven factoren.  

Het zijn deze contacten met andere organisaties die als basis voor dit onderzoek gebruikt 

worden. Door behalve naar de gemeenten zelf ook naar hun contacten met anderen te kijken 

wordt geprobeerd van buitenaf door de ‘schil’ te breken en een beter zicht op het proces te 

krijgen. Juist door deze benadering van buitenaf kan het mogelijk zijn een beter beeld te krijgen 

van wat zich binnen de gemeente afspeelt. Hoewel de suggestie hiermee gewekt wordt  dat er 

een allesomvattend beeld geschetst wordt is dit in de praktijk niet mogelijk: het uitgangspunt is 

juist dat er een ‘veelzijdige werkelijkheid’ wordt geschetst: hetzelfde verhaal vanuit 

verschillende perspectieven.  

 

 

 

 
 

Figuur 6.1: model voor de uitvoering van het onderzoek 
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 Partijen zoals de Waterschappen en relaties tussen organisaties onderling zijn buiten beschouwing gelaten 
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Op welke manier dat gebeurt is afhankelijk van het soort contact dat plaatsvindt. Aangenomen 

dat een adviesbureau ingeschakeld wordt voor het maken van het bestemmingsplan (zie ook 

paragraaf 5.4) zullen er nauwe contacten tussen de gemeente en het bureau nodig zijn. Vragen 

die daarbij gesteld kunnen worden zijn ‘Wat zijn de wensen en aanwijzingen op het gebied van 

cultuurhistorie die de gemeente aan het adviesbureau meegeeft?’ en ‘Welke inbreng heeft het 

bureau zelf op dit gebied?’. Bij overige organisaties kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 

steunpunten cultuurhistorie van de provincies of (plaatselijke) belangengroepen. Vragen die 

daarbij gesteld kunnen worden zijn onder andere wat voor contacten er met de gemeente zijn, 

of er advies gegeven wordt en, zo ja, wat voor advies dat is en wat daar uiteindelijk mee is 

gebeurd. Hiermee kan bijvoorbeeld in beeld gebracht worden welke specifieke (kennis-) 

behoeften er zijn binnen een gemeente en in hoeverre men zich hierover laat adviseren. Voor 

de uitvoering van het onderzoek is gekozen de nadruk te leggen op de gemeenten en 

adviesbureaus (en de wisselwerking hiertussen). Door gesprekken met andere betrokken 

organisaties en hun ervaringen hiermee is dit beeld verder aangevuld. De verschillende 

betrokken relaties en de vragen die in verband met die relaties gesteld kunnen worden zijn 

weergegeven in figuur 6.2.  
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Figuur 6.2: Aandachtspunten per organisatie 



6: Onderzoeksopzet en methoden 

 79  

6.2 Kenmerken van kwalitatief onderzoek 

Het uitgangspunt van kwalitatief onderzoek is het begrijpen van menselijke handelingen op 

basis van bepaalde (sociale) constructies en betekenissen. De in hoofdstuk 5 beschreven 

(verwachte) factoren zijn daarbij de constructies. De afwegingen en keuzes kunnen worden 

gezien als het handelen op basis van die constructies. Het doel van een kwalitatief onderzoek is 

daarbij dit handelen te beschrijven, interpreteren en mogelijk te verklaren (Boeije, 2005, p. 27; 

31-32). De keuze voor een kwalitatieve benadering ligt in dit onderzoek om twee redenen voor 

de hand (Boeije, 2005, p. 36).  

Ten eerste is er sprake van een terrein waarvan weinig bekend is. Zoals uit eerdere 

hoofdstukken blijkt richten vrijwel alle onderzoeken zich vooral op de concrete uitkomsten van 

de gemeentelijke planvorming. Een open, kwalitatieve benadering kan in dit geval helpen meer 

inzicht in het planproces zelf te krijgen.  

Ten tweede gaat het om vaak complexe en wisselende situaties. Mede op basis van de 

bestaande kennis over de concrete inhoud en aanpak van bestemmingsplannen kan worden 

verwacht dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Het belangrijkste doel is vooral te 

schetsen hoe en waarom die verschillen er zijn (de oorzaak) en in mindere mate welke 

verschillen het zijn (het gevolg). Over dit laatste, waarbij een meer kwantitatief onderzoek voor 

de hand ligt, is al veel meer bekend (zie hiervoor hoofdstuk 5). 

 

 Door gebruik te maken van bestaande literatuur en interviews is dit bij uitstek een kwalitatief 

onderzoek. Dit betekent dat de resultaten uiteraard niet getoetst kunnen worden zoals dat bij 

kwantitatief onderzoek zou gebeuren. Er zullen dan ook geen algemene uitspraken gedaan 

kunnen worden over afwegingen en keuzes in het planvormingsproces bij gemeenten. 

Gezien het onderwerp en het karakter van het onderzoek is dit ook niet de bedoeling. Het 

gaat om gebeurtenissen die zeer specifiek en afhankelijk van de context zijn. Bovendien kan een 

kwalitatieve benadering in de vorm van interviews resultaten opleveren die niet op andere 

manieren te verkrijgen zijn (Weiss, 1994, p. 12). 

 

Hoewel naar verwachting grote verschillen tussen gemeenten zichtbaar zijn betekent dat 

echter niet dat de resultaten niet ‘algemeen’ bruikbaar zijn. Het uiteindelijke doel van dit 

onderzoek is het schetsen van een algemener beeld van wat zich binnen gemeenten afspeelt 

door naar patronen en overeenkomsten in die specifieke details te zoeken. Hoewel er geen 

uitspraken over gemeenten in het algemeen gedaan zullen kunnen worden kan dit desondanks 

een waardevol inzicht geven in de problemen die spelen, de verwachte of juist onverwachte 

invloed van bepaalde factoren in beeld brengen en de manier waarop gemeenten hiermee in de 

praktijk omgaan beschrijven.  

Een mogelijk probleem dat bij het houden van interviews kan ontstaan is die van validiteit. 

Bij deze methode is er vooral een groot risico dat slechts een gedeelte van het verhaal wordt 

verteld en dat belangrijke informatie wordt vergeten of achtergehouden. Daarentegen is het 

onwaarschijnlijk dat de waarheid verdraaid wordt: het is moeilijk dit te doen wanneer wordt 

gevraagd in detail op gebeurtenissen in te gaan (Weiss, 1994, p. 148-149). In plaats van 

proberen iets te meten en te toetsen wordt ingegaan op de persoonlijke mening van 

respondenten: een eigen kijk op gebeurtenissen (Bryman, 2008, p. 437). Juist in dit onderzoek 

kan dat erg waardevol zijn. Het doel van het onderzoek is immers het in beeld brengen van die 

(mogelijk) persoonlijke afwegingen en keuzes die worden gemaakt. Niet het toetsen of 

generaliseren, maar het inzicht geven in die processen is het uiteindelijke doel.  
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6.3 Methoden van dataverzameling 

Voor het verzamelen van gegevens liggen twee onderzoeksmethoden voor de hand: interviews 

en enquêtes. Beide methoden hebben zowel voordelen als nadelen als het gaat om de 

kenmerken en betrouwbaarheid van de resultaten. Zoals in de vorige paragraaf werd 

aangegeven is voor dit onderzoek bewust gekozen geen gebruik te maken van enquêtes (geheel 

of gedeeltelijk), maar alleen door middel van interviews informatie te verzamelen. 

Door middel van enquêtes kan snel een grote groep (van bijvoorbeeld gemeenten) bereikt 

worden. Afhankelijk van de respons kan zo relatief snel een grote hoeveelheid informatie 

worden verzameld. Hoewel dit voor het onderzoek een nuttige bijdrage kan leveren is het 

onzeker in hoeverre deze ook relevant zal zijn. Aangezien het onderwerp van het onderzoek de 

gemaakte afwegingen en keuzes binnen gemeenten is wordt gezocht naar specifieke cases en 

omstandigheden per gemeente. Daarvoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk één standaard 

enquête samen te stellen. In een enquête is het uiteraard niet mogelijk ergens op door te 

vragen en is het maar de vraag hoe uitgebreid open vragen in de praktijk beantwoord zullen 

worden
18

. Ook zal er, wanneer het gaat over cultuurhistorie, waarschijnlijk sprake zijn van 

bijvoorbeeld sentimenten en gevoelens, die moeilijk in getallen of categorieën uit te drukken 

zijn. Juist die gevoelens kunnen sterk bepalend zijn voor de doorwerking in het beleid, maar het 

zal moeilijk zijn die in een enquête in beeld te brengen. De onduidelijkheid die nog bestaat over 

de rol van de verschillende factoren die van invloed zijn maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk 

van tevoren verschillende antwoordcategorieën te bedenken. Samengevat wegen de nadelen 

van dataverzameling door middel van een enquête niet op tegen de eventuele voordelen (zoals 

anonimiteit en een omvangrijke steekproef) 

 

Vergeleken met een enquête zijn interviews veel tijdsintensiever, maar kan ook veel dieper op 

het onderwerp in worden gegaan. Mogelijk kan hiermee een beter beeld worden geschetst van 

de gedachtegangen en processen die bij gemeenten plaatsvinden, en hoe deze beïnvloed 

worden door andere partijen. Ook kan dieper worden ingegaan op de beweegredenen achter de 

gegeven antwoorden. Bovendien kunnen wanneer dat nodig is vragen nog worden aangepast 

naar aanleiding van bevindingen en inzichten uit eerdere interviews
19

. Ook tijdens het interview 

zelf kan dieper in worden gegaan op nieuw ontstane inzichten (Bryman, 2008, p. 437). Dit geeft 

veel flexibiliteit: in de loop van het onderzoek kan zo nog bijgestuurd worden om bijvoorbeeld 

antwoorden op nieuwe vragen te krijgen die naar aanleiding van andere interviews naar boven 

kwamen. 

Door gesprekken met gemeenten en organisaties vanuit verschillende invalshoeken kan een 

beeld worden geschetst van de manier waarop deze gemeenten met cultuurhistorie omgaan en 

hoe dit uiteindelijk in het ruimtelijk beleid vertaald wordt. Een soort tussenvorm, zoals 

interviews met vaste vragen, ligt niet voor de hand. Hierdoor bestaat de kans dat informatie te 

veel wordt gegeneraliseerd en dat juist de (vaak interessante en relevante) beweegredenen die 

achter bepaalde uitspraken liggen niet ter sprake komen (Weiss, 1994, p. 13). 

 

                                                           
18

 Dit bleek ook in de praktijk: hoewel in aanvulling op de interviews zowel voor als na de gesprekken met 

sommige respondenten nog schriftelijk contact is geweest leverde dit inhoudelijk gezien relatief minder 

en ‘minder diepe’ informatie op. 
19

 Latere interviews, die naar verhouding minder nieuwe informatie opleverden, werden dan ook gebruikt 

om bevindingen uit eerdere interviews te vergelijken en voor te leggen.  
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Een belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de interviews met medewerkers bij 

ruimtelijke (planologisch/stedenbouwkundige) adviesbureaus. Aangezien verreweg de meeste 

gemeenten het maken van hun ruimtelijke plannen uitbesteden kunnen verschillende aannames 

gedaan worden. Dat is in de eerste plaats dat wensen en mogelijk ook afwegingen van 

gemeenten met het betrokken bureau (intensief) gecommuniceerd worden. Dit betekent dat 

gemeenten bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren en prioriteiten kenbaar maken. De bureaus die 

bij bestemmingsplannen betrokken zijn zullen daardoor ook relatief veel inzicht hebben in de 

manier waarop gemeenten dit benaderen en hier mee omgaan. Ook is het denkbaar dat de 

adviesbureaus hierover meer kunnen en/of willen vertellen dan de gemeenten zelf. Een 

mogelijke voorwaarde is wel dat dit dan anoniem gebeurt. Voor dit onderzoek heeft dit tot 

gevolg dan een belangrijke rol zal zijn weggelegd voor de manier waarop tussen gemeenten en 

bureaus wordt gecommuniceerd en dat ook verwacht wordt dat medewerkers van deze bureaus 

waardevolle inzichten in het proces kunnen hebben. 

Ten tweede zullen de bureaus waarschijnlijk ook een eigen inbreng  in het proces leveren. In 

dit opzicht zullen zij dan ook een belangrijke rol (als factor ‘externe betrokkenen’) spelen bij de 

keuzes en afwegingen die gemaakt worden. Dit betekent dat ook het adviesbureau, vanuit hun 

eigen kennis en expertise bepaalde afwegingen en keuzes maakt op het gebied van 

cultuurhistorie. Hoewel de gemeente uiteindelijk hierover zal beslissen kan het bureau toch een 

voorkeur uitspreken en/of advies geven. In hoeverre dit gebeurt zal uiteindelijk niet uit de 

inhoud van de plannen blijken. Ook dit is voor het onderzoek van groot belang: een belangrijke 

vraag is vooral welke inbreng de adviesbureaus in het proces hebben en wie de belangrijkste 

keuzes en afwegingen maken (de gemeente, het bureaus, of beide?) 

 

In zogenaamde ‘narratieve interviews’ of ‘narratieve analyse’ staat het verhaal van de 

respondent centraal. Het zijn open interviews die een inzicht geven vanuit het perspectief van 

de respondent in open gesprekken (Weiss, 1994, p. 207; Bryman, 2008, p. 553). In dit onderzoek 

ligt de aandacht bij betrokkenen in het planningproces en hun ervaringen daarmee. Dit geeft 

een beschrijving van het verloop van zo’n proces en de rol die de respondent daarin speelde. Er 

is daarmee sprake van een ‘thematische analyse’: een focus op de inhoud: op wat er wordt 

gezegd. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot onderzoeken die zich vooral richten op hoe iets 

gezegd wordt. Een voordeel van deze methode is dat men een weergave van gebeurtenissen 

vanuit het eigen perspectief geeft (Bryman, 2008, p. 553-557). Dit lijkt in theorie minder 

bruikbare resultaten op te leveren, maar zeker gezien het belang van de rol die de 

geïnterviewden mogelijk spelen in het planvormingsproces ligt deze methode voor de hand. 

Door het proces vanuit het perspectief van zowel de gemeenten als de bureaus en andere 

organisaties te onderzoeken kan vervolgens worden geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld 

te schetsen. Vanuit een ambtenaar bij een gemeente kan deze methode bovendien in beeld 

brengen hoe men zichzelf en de eigen positie ziet en hoe men op basis daarvan handelt. Zeker 

vanuit een gemeente gezien geeft dat meer inzicht in de houding ten opzichte van 

cultuurhistorie en de rol die andere partijen, zoals hogere overheden en adviesbureaus, daarin 

spelen. 

In dit onderzoek is van narratieve interviews gebruikt gemaakt in die zin dat gevraagd werd 

naar de dagelijkse praktijk en de rol die de geïnterviewde daarin speelt. Wanneer mogelijk werd 

dit met verhalen uit de praktijk geïllustreerd. Het is moeilijk of onmogelijk om hier tot in detail 

naar te vragen, maar wel levert dit uitgebreide beschrijvingen op van de zaken waar men mee te 

maken krijgt. 
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Opname van de gesprekken 

Voorafgaand aan ieder gesprek werd aan alle geïnterviewden toestemming gevraagd het 

gesprek op te nemen. Dit was voor geen van de respondenten een probleem. Alle gesprekken 

zijn volledig opgenomen en vervolgens in tekst uitgewerkt. Daardoor konden deze tot in detail 

worden teruggelezen en bestudeerd. Bovendien werd het daardoor mogelijk originele en 

volledige citaten in de rapportage op te nemen en blijft ook de context van deze uitspraken 

bekend. Alle geluidsopnamen en transcripties zijn vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit 

onderzoek gebruikt. 

 

6.4 Steekproefselectie 

Voor het onderzoek van Royal Haskoning in 2008 werden medewerkers bij verschillende 

gemeenten al telefonisch benaderd. Omdat dit onderzoek in het verlengde van dat van Royal 

Haskoning ligt en veel ‘basisgegevens’ al beschikbaar zijn ligt het dan ook niet voor de hand een 

nieuwe steekproef te selecteren. Door de kwalitatieve aard van het onderzoek is de noodzaak 

van een representatieve steekproef minder groot en over een aantal gemeenten is al veel 

informatie beschikbaar. Daarom is gebruik gemaakt van zogenaamde ‘purposive sampling’ 

(Bryman, 2008, p. 415), waarbij de steekproef wordt gekozen aan de hand van relevantie. 

Personen bij gemeenten, adviesbureaus, steunpunten en andere organisaties worden benaderd 

op basis van het inzicht dat zij (mogelijk) kunnen geven in het planvormingsproces en de rol van 

cultuurhistorie. Zoals eerder beschreven is het hierdoor niet mogelijk resultaten te 

generaliseren. Wel is het een geschikte methode om een beeld van de praktijk te schetsen en de 

al bekende ‘algemene’. Hoewel de gevonden resultaten niet op iedere gemeente toepasbaar 

zullen zijn is het wel mogelijk om een indruk te geven van wat zich in een planproces af kan 

spelen en welke knelpunten kunnen ontstaan.  

 

Het uitgangspunt: Royal Haskoning 

Als ‘startpunt’ van het onderzoek is het onderzoek van Royal Haskoning (2008) naar 

cultuurhistorie in gemeentelijke ruimtelijke plannen genomen. In die zin kan dit als een 

vervolgonderzoek van dat van Royal Haskoning worden gezien. Waar de nadruk in dat rapport 

vooral bij het eindresultaat lag (verwerking in de plannen), verschuift het accent nu naar de 

beweegredenen en het proces daarachter. Het onderzoek van Royal Haskoning kan mede 

houvast bieden doordat er bijvoorbeeld al een selectie van gemeentelijke plannen20 gemaakt is. 

Dit is een selectie van ruimtelijke plannen waarvan de provincies destijds aangaven dat ze in die 

periode relevant waren ten opzichte van cultuurhistorie. Daarbij is een redelijke spreiding per 

provincie aangehouden (zie figuur 6.3). De lijst met onderzochte plannen werd nog aangepast 

en uitgebreid, onder andere door opname van gemeenten waarin sprake was van 

werelderfgoed (om ook hierover uitspraken te kunnen doen). 

                                                           
20

 Bestemmingsplannen en artikel 19 procedures; zoals vermeld worden laatstgenoemde in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. 
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Figuur 6.3: geselecteerde plannen in het onderzoek van Royal Haskoning (bron: Royal Haskoning, 2008, p. 45 (detail)) 

 

 

Een steekproefselectie aan de hand van dit rapport heeft verschillende voordelen. Ten eerste 

zijn er hierdoor al veel (basis-) gegevens over deze gemeenten bekend, zodat hier in de 

gesprekken ook op doorgevraagd kon worden. Veel gemeenten gaven in 2008 bijvoorbeeld aan 

specifiek beleid aan het ontwikkelen te zijn. Nu, twee jaar later, kan duidelijk worden welk effect 

dit heeft gehad. Een klein, maar niet onbelangrijk punt is daarnaast dat men bij deze gemeenten 

bovendien al eerder bereid was aan een dergelijk onderzoek deel te nemen. 

Door van deze steekproef uit te gaan is er al een redelijke spreiding van plannen over het 

land en ook in grootte van gemeenten (qua bevolkingsaantallen). Wel ontbreken de grootste 

steden in deze selectie. Deze is daarom nog met de gemeente Apeldoorn aangevuld, als 

voorbeeld van een gemeente met een ‘vergevorderd’ cultuurhistorisch beleid.  

Een ander nadeel is dat mogelijk gemeenten met zeer weinig cultuurhistorie relatief buiten 

beschouwing zijn gebleven. Om een representatiever beeld te krijgen zou echter een zeer brede 

steekproef genomen moeten worden, terwijl het doel van dit onderzoek vooral een verdieping 

in de praktijk is. Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek zou een brede, representatieve 

steekproef dan ook veel meer werk met naar verwachting weinig meerwaarde opleveren. 

De selectie kan verder worden verkleind door alleen de gemeenten te betrekken waarvan 

niet alleen de bestemmingsplannen zijn geanalyseerd, maar waar door Royal Haskoning ook 

korte (telefonische) interviews afgenomen zijn. Dit zijn in figuur 6.4 weergegeven gemeenten. 

 

 

Den Helder Bronckhorst 

Wieringermeer Bunnik 

Giessenlanden Deurne 

Noordenveld Woudrichem 

Hoogeveen Venlo 

De Marne Landgraaf 

Veendam Borsele 

Menaldumadeel Schouwen-Duiveland 

Zeewolde Kampen 

Zaltbommel  
Figuur 6.4: Gemeenten in de steekproef (de voor het onderzoek bezochte gemeenten zijn vetgedrukt) 

 

 



6: Onderzoeksopzet en methoden 

 84  

Ook hierin is een redelijke spreiding over het land behouden, met ongeveer 2 gemeenten per 

provincie. Bij deze gemeenten zijn voor het onderzoek van Royal Haskoning telefonische 

interviews afgenomen met de ambtenaar die het meest te maken heeft met cultuurhistorie 

en/in ruimtelijke plannen. Door deze gemeenten mee te nemen in dit onderzoek is daardoor 

over dit onderwerp extra achtergrondinformatie beschikbaar (zie ook paragraaf 5.2).  

 

Over dit onderzoek werden alle hierboven genoemde gemeenten geïnformeerd door middel van 

een brief (zie ook bijlage 2). Vervolgens werd telefonisch contact opgenomen voor een gesprek. 

Om verschillende redenen (bijvoorbeeld vakanties) is dat bij een deel van de gemeenten niet 

gelukt. De bezochte gemeenten zijn in figuur 6.4 vetgedrukt weergegeven. 

De door Royal Haskoning geselecteerde plannen zijn gebruikt als startpunt, maar hier blijft 

het in dit onderzoek niet tot beperkt. De onderzoeksperiode is hiervoor een belangrijke reden. 

Naast het feit dat alleen bestemmingsplannen (en ontheffingen daarvan) in het onderzoek 

werden meegenomen waren de plannen in de onderzoeksperiode van Royal Haskoning (januari 

– augustus 2007) vaak in ontwerp of al definitief. Dit betekent dat deze plannen te maken 

kregen met de nieuwe Wro (zie paragraaf 3.2), maar dat recenter beleid of recentere 

veranderingen niet terug te vinden zijn. Wanneer dit onderzoek zich beperkt tot deze plannen 

en de processen daar omheen is het dus niet mogelijk om de huidige situatie en het meest 

recente beleid (de MoMo) op te nemen. Hoewel dit onderzoek zich in eerste instantie richt op 

de processen rond deze plannen zal ook gekeken worden naar recentere (concept-) plannen of 

het cultuurhistorisch beleid in het algemeen. Het is dan ook nadrukkelijk niet bedoeling om de 

geselecteerde gemeenten en hun ruimtelijke plannen te beoordelen. In gesprekken met 

adviesbureaus kunnen bijvoorbeeld nieuwe inzichten naar voren komen die niet direct met een 

van de geselecteerde gemeenten te maken hebben. In plaats daarvan ontstaat een beeld van 

het planningproces en de keuzes en afwegingen die daarin gemaakt worden, gezien vanuit het 

adviesbureau of de gemeente. De betrokkenheid bij de geselecteerde plannen in het rapport 

van Royal Haskoning is dan eerder een aanleiding om dit ter sprake te brengen. 

 

Wanneer mogelijk werd contact gezocht met de persoon die in 2008 aan het onderzoek van 

Royal Haskoning heeft meegewerkt. Wanneer dit niet mogelijk was werd een afspraak gemaakt 

met de betrokken medewerker(s) bij de gemeente. Dit waren zowel medewerkers 

monumentenzorg, cultuurhistorie als ruimtelijke ordening of soortgelijke functies. Een overzicht 

van de geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 1.  

 

Aanvulling op het onderzoek: Apeldoorn als ‘voorbeeldgemeente’ 

Naast de in het onderzoek van Royal Haskoning opgenomen gemeenten is  nog een interview 

gehouden bij de gemeente Apeldoorn. Om verschillende redenen werd deze gemeente als 

‘extra’ opgenomen in het onderzoek. De selectie werd zo aangevuld met een van de grotere 

Nederlandse gemeenten, die in de oorspronkelijke steekproef nog ontbraken. Bovendien kan 

Apeldoorn worden gezien als een van de gemeenten met een relatief vergevorderd 

cultuurhistorisch beleid. Ook in andere gesprekken met zowel gemeenten als adviesbureaus 

werd meerdere keren naar Apeldoorn verwezen. Juist omdat dit door andere gemeenten en 

door adviesbureaus als (positief) voorbeeld aangehaald wordt is het interessant om te 

onderzoeken waarom dat zo is. Door ook hier een interview te houden kon daarom meer inzicht 

worden verkregen in het onderwerp en de manieren waarop hier met cultuurhistorie wordt 

omgegaan. Zoals hierboven beschreven is het echter niet de bedoeling om specifieke situaties 

bij gemeenten te beschrijven en deze te beoordelen. Het opnemen van de gemeente Apeldoorn 

in de selectie dient alleen om deze gevarieerder en ‘breder’ te maken. 
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De adviesbureaus 

Naast gesprekken met ambtenaren bij gemeenten zijn verschillende interviews gehouden met 

adviseurs bij stedenbouwkundige en/of planologische bureaus die de opdracht krijgen 

bestemmingsplannen op te stellen. Daarvoor werd voornamelijk gesproken met 

stedenbouwkundige, planologen, projectleiders, adviseurs of combinaties hiervan. 

Selectie van de bureaus vond plaats aan de hand van de in het rapport van Royal Haskoning 

opgenomen plannen. Hiervan is onder andere bekend welk bureau voor het plan aangetrokken 

werd. Door het willekeurig benaderen van een aantal van deze bureaus die door de eerder 

genoemde gemeenten werden aangetrokken is ook hier een spreiding ontstaan over Nederland. 

Daarnaast ontstond hierdoor een groep van zowel grote als kleinere bureaus die zich met 

ruimtelijke planvorming bezig houden.  

De hiervoor genoemde plannen werden enkel gebruikt als selectiemethode: de betreffende 

bestemmingsplannen en gemeenten werden niet genoemd in gesprekken (met zowel 

gemeenten als bureaus), behalve wanneer daar toevallig sprake van was. Het benaderen van de 

door de geselecteerde gemeenten aangetrokken bureaus is echter alleen bedoeld om een 

willekeurige selectie van bureaus te krijgen. In de gesprekken werd dan ook niet gevraagd naar 

specifieke situaties bij of ervaringen met gemeenten. 

 

Andere organisaties 

De ‘andere organisaties’ in dit onderzoek bestaan uit twee verschillende groepen: provincies en 

‘kenniscentra’ (steunpunten).  

Als aanvulling op de gesprekken met gemeenten zijn bij twee provincies (Noord-Brabant en 

Overijssel) medewerkers geïnterviewd die zich met gemeentelijke ruimtelijke planvorming bezig 

houden. Daarmee werd geprobeerd om vanuit (opnieuw) een ander perspectief naar het 

planvormingsproces te kijken. 

Daarnaast vonden gesprekken plaats met twee kennisorganisaties op het gebied van 

cultuurhistorie: de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Het Oversticht (werkzaam in 

Overijssel en een deel van Flevoland). Het gesprek met de eerstgenoemde organisatie vond 

tegelijkertijd met een medewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland plaats. In dit geval 

kon de SCEZ veel informatie aanvullen met ervaringen in de rest van de provincie. In het gesprek 

met Het Oversticht werd gebruik gemaakt van de daar aanwezige ervaring in de rol als kennis- 

en adviesinstituut voor met name de Overijsselse gemeenten. 

 

6.5 Uitvoering 

Geïnterviewden 

Bij de geselecteerde gemeenten werd voor zover mogelijk contact gezocht met de personen die 

eerder deelnamen aan het (telefonische) onderzoek van Royal Haskoning in 2008. Hiervoor 

werd destijds gevraagd naar de medewerker die het meest te maken heeft met het 

cultuurhistorisch beleid in de gemeente. In de praktijk zijn dit beleidsmedewerkers 

cultuurhistorie, ruimtelijke ordening of soortgelijke functies. Een overzicht van alle 

geïnterviewden is te vinden in bijlage 1. 

Voor de gesprekken met adviesbureaus werd gevraagd naar medewerkers die zich bezig 

houden met bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in opdracht van gemeenten 

(en soms particulieren). Afhankelijk van het bureau (het aantal werknemers, de beschikbare 

expertise) werd daarbij gevraagd naar adviseurs op stedenbouwkundig of planologisch gebied 

die in hun werk met cultuurhistorie in aanraking komen en/of hier ervaring mee hebben. 

Zodoende kon in de gesprekken onder andere gevraagd worden naar de bij het bureau 
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aanwezige expertise en bijvoorbeeld de mate waarin daarvan gebruikt wordt gemaakt, door 

zowel gemeenten als het bureau zelf.  

Voor de ‘overige’ organisaties is tot slot gezocht naar medewerkers die in hun functie direct 

of indirect betrokken zijn bij gemeentelijke ruimtelijke planprocessen, onder andere als 

deskundige op het gebied van cultuurhistorie of als jurist. 

 

Hoofdlijnen van de interviews 

Bij de interviews met zowel medewerkers van gemeenten als adviesbureaus is een (zeer) 

globale lijst van onderwerpen en vragen aangehouden (zie bijlagen 3 en 4). Het uitgangspunt 

van ieder gesprek was de betreffende medewerker zoveel mogelijk te laten vertellen over zijn of 

haar ervaring met deze onderwerpen. Deze lijsten met onderwerpen werden dan ook zeer losjes 

aangehouden; meestal kwamen deze al vanzelf ter sprake. Er is dus sprake van relatief open 

interviews (Boeije, 2005, p. 58). 

Het doel van deze methode was het verzamelen van zoveel mogelijk ‘verhalen’ uit de 

gemeenten en bureaus: de ervaringen met ruimtelijke planvormingsprocessen. In de gesprekken 

werd dan ook gevraagd zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden te geven. Voor de gemeenten 

ervaringen met verschillende (soorten) plannen, de bureaus ervaringen met verschillende 

gemeenten. Het resultaat hiervan was daardoor vaak een schets van de gemeentelijke praktijk 

en de successen of problematiek die daarmee verbonden is. Dit is informatie die meestal alleen 

verkregen wordt door dieper op de materie in te gaan en hierover door te vragen. De 

vragenlijsten zijn daarom ook slechts als eerste aanzet en als lijst van gespreksonderwerpen 

gebruikt. 

 Ook werd in latere interviews op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ de aandacht naar 

andere onderwerpen verlegd
21

 en werden bevindingen uit eerdere interviews ter reflectie aan 

de geïnterviewden voorgelegd.  

Ook werd gevraagd naar de ervaringen met wetgeving en beleid, zoals de MoMo, de 

Maltawetgeving en de nieuwe Wro. Dit leidde tot een beeld van het gebruik hiervan in de 

praktijk, de opvattingen hierover en, in het geval van de MoMo, de bestaande verwachtingen of 

het gebrek daaraan. 

 

6.6 Analysemethode 

Een van de problemen bij onderzoek door middel van interviews is de analysemethode. In 

tegenstelling tot kwantitatief onderzoek is het niet mogelijk om resultaten te toetsen en 

interviews op zich geven niet direct bruikbare resultaten. Daarom is een kwalitatieve analyse 

nodig om structuur aan te brengen in de verkregen data (Baarda, De Goede & Teunissen, 2001, 

p. 169). Om toch op een gestructureerde manier informatie uit de interviews te houden (de 

uitwerkingen van alle gesprekken omvatten bijna 200 pagina’s aan tekst) is een systematische 

analysemethode nodig om de resultaten te kunnen vergelijken en te interpreteren. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Zo lag de nadruk in de eerste interviews vooral bij het bestemmingsplan. Later is dit steeds ruimer genomen, met 

aandacht voor bijvoorbeeld stedenbouwkundige plannen en structuurvisies. 
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Theorie 

Een methode om structuur aan te brengen in(grote hoeveelheden) kwalitatieve data en hier 

bruikbare gegevens uit te verzamelen is het zogenaamde coderen. Dit is het toewijzen van 

bepaalde codes (labels) aan data.  

Het  (‘open’) coderen van data houdt in dat de verzamelde gegevens zorgvuldig worden 

gelezen en in fragmenten worden verdeeld (Boeije, 2005, p. 85). Deze fragmenten worden 

voorzien van een code (of soms meerdere codes) die het ‘onderwerp’ van het fragment 

weergeeft. Op den duur worden daarmee alle relevante delen van de tekst systematisch 

gecodeerd (p. 97).  

De resulterende codes waaraan delen van de interviews gekoppeld zijn worden ook 

‘concepten’ genoemd (Bryman, 2008, p. 544-545). Dit zijn terugkerende ‘indicatoren’ die 

betrekking hebben op een bepaald verschijnsel (de code). Deze concepten kunnen vaak 

verdeeld worden in een aantal categorieën: de concepten in een breder perspectief. Meestal is 

dit de samenvoeging van een aantal codes.  

Er is daarbij sprake van een “iteratief proces”: aan de hand van bestaande kennis en eigen 

inzichten krijgen de categorieën langzaam vorm (Baarda, De Goede & Teunissen, 2001, p. 170). 

Door deze categorieën en hun kenmerken te vergelijken ontstaat een overzicht van de 

verschillende uitspraken van geïnterviewden en zijn deze goed met elkaar te vergelijken. Op 

deze manier kunnen patronen, of juist verschillen in de data worden onderscheiden. 

Een gevaar bij deze methode van analyse is dat uitspraken of delen van teksten uit hun 

context gehaald worden en daardoor mogelijk een andere betekenis krijgen. Daarom zijn de op 

de bovenstaande methode geselecteerde fragmenten regelmatig teruggezocht binnen de 

oorspronkelijke tekst. 

 

Het belangrijkste doel van het coderen van de interviews is wat Weiss (1994, p. 153) 

“inclusive integration” noemt: het samenvoegen van informatie, of resultaten in één coherent 

verhaal. Door het selectere van informatie kan van een groot aantal geïnterviewden snel en 

overzichtelijk een overzicht verkregen worden van ervaringen met een specifiek onderwerp. 

Door dit op een systematische manier te doen kan de inhoud van verschillende interviews met 

elkaar vergeleken worden en worden bepaalde patronen zichtbaar die binnen een grote 

hoeveelheid tekst mogelijk niet op zouden vallen.   

  

De praktijk 

Na afloop van de gesprekken werden de audio-opnames zo snel mogelijk in tekst uitgewerkt. De 

transcripties werden verzameld en in een data-analyseprogramma ingevoerd. Vervolgens werd 

de inhoud van deze tekstbestanden op hierboven beschreven wijze gecodeerd. 

Op basis van de besproken onderwerken werden aan tekstpassages codes (concepten) 

toegewezen, zoals bijvoorbeeld ‘de nieuwe Wro’, of de houding van raadsleden ten opzichte van 

cultuurhistorie. Vervolgens werden deze ondergebracht in verschillende categorieën. In dit 

geval respectievelijk ‘wetgeving’ en ‘politieke invloeden’. Tot slot werden deze categorieën weer 

verdeeld in een beperkt aantal eigenschappen, zoals ‘gemeentelijk beleid’ of ‘de adviesbureaus’. 

Door deze codering ontstaat een ordening van de informatie waarin snel relevante passages 

kunnen worden gezocht en waarmee de ervaringen van verschillende personen in verschillende 

onderwerpen met elkaar vergeleken kunnen worden. Op basis hiervan kunnen uitspraken 

worden gedaan over de dagelijkse praktijk bij gemeenten, bureaus en andere organisaties. Zo 

kan naar het hierboven beschreven coherente verhaal worden gezocht.  
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Rapportage: resultaten in citaten 

In het onderzoek is ervoor gekozen de resultaten uit te leggen en te verduidelijken aan de hand 

van (anonieme) citaten. Deze citaten dienen als illustratie van de ervaringen van ambtenaren, 

adviseurs en anderen die in de interviews ter sprake kwamen. Het zijn voorbeelden van de 

dagelijkse praktijk waar deze personen mee te maken hebben en de manier waarop zij daar mee 

omgaan en over denken. De in de opgenomen citaten gedane uitspraken werden in de 

gesprekken regelmatig onderschreven door ‘collega’s bij andere gemeenten en bureaus. 

Het is zoals gezegd niet het doel van dit onderzoek om individuele gemeenten te 

beoordelen op het gevoerde beleid. De respondenten zijn slechts een steekproef die dient om 

een uitgebreider beeld van de praktijk te krijgen. Daarom wordt weliswaar gebruik gemaakt van 

citaten, maar blijven deze personen anoniem. Het gaat erom wat er gezegd wordt, niet wie dat 

precies deed. 

Doordat alle gesprekken volledig in tekst uitgewerkt zijn werden hier geen samenvattingen 

van gemaakt. Deze informatie is dan ook niet teruggekoppeld naar de geïnterviewde personen. 

Hiervoor is gekozen omdat er geen uitspraken over specifieke gemeenten of bureaus 

opgenomen worden en de geïnterviewden daar dan ook niet op kunnen worden aangesproken. 

Wel is met mogelijke gevoeligheden rekening gehouden door anonieme (en niet-kenmerkende) 

citaten op te nemen. Doordat de transcripties van het volledige gesprek beschikbaar zijn blijft 

ook de context van de citaten bekend. 

Van de meeste (maar niet alle) respondenten zijn citaten opgenomen. Om onderscheid te 

kunnen maken tussen de verschillende geïnterviewden zijn alle citaten in het volgende 

hoofdstuk aangeduid met een code G (gemeente) of A (adviesbureau of andere organisatie). 

Deze codering dient alleen om beide groepen uit elkaar te houden en respondenten onderling 

te onderscheiden. De nummering is volledig willekeurig en er is nadrukkelijk geen verband met 

de volgorde van de respondenten in bijlage 1. 
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7: Tussen Droom en Daad: keuzes en afwegingen in het planproces 
 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 werden, op basis van de hoofdstukken daarvoor, verschillende groepen factoren 

onderscheiden die van invloed kunnen zijn op het planproces. Door middel van 20 interviews 

wordt in dit hoofdstuk beschreven in hoeverre dat in de praktijk het geval is en wat dit betekent 

voor de keuzes en afwegingen ten aanzien van cultuurhistorie in het planproces.  

 

“Dat verschilt heel erg per gemeente” is verreweg het meest gegeven antwoord op de gestelde 

vragen. Op het gebied van cultuurhistorisch beleid zijn er inderdaad net zoveel manieren van 

aanpak als er gemeenten zijn. Toch is ook in veel gemeenten een zelfde soort problematiek 

zichtbaar. De oplossingen van gemeenten verschillen vaak sterk, maar de problemen blijken 

overal weer terug te keren. 

In de volgende paragrafen wordt aan de hand van citaten uit de gesprekken een beeld 

geschetst van de rol van cultuurhistorie in het ruimtelijk planproces: wat zich precies tussen die 

droom en daad afspeelt. Door middel van citaten wordt dit beeld verder geïllustreerd. Ze geven 

een kijk op de manier waarop de respondenten in de praktijk tegen cultuurhistorie en 

ruimtelijke ordening aankijken.  

 

In paragraaf 7.2 zal eerst vanuit het perspectief van de gemeenten naar ondervonden 

problemen, de gekozen oplossingen en de verklaring daarvoor worden gekeken, wanneer het 

gaat om cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Vervolgens beschrijft paragraaf 7.3 dit vanuit 

het perspectief van de ruimtelijke adviesbureaus. Deze twee ‘werelden’ komen samen in 

paragraaf 7.4, waarin de wisselwerking tussen gemeenten en bureaus centraal staat. Daarbij 

wordt vooral ingegaan op de betekenis hiervan voor de planvorming: tot welke keuzes en 

afwegingen in de planvorming leidt dit en wat is hierop van invloed? 

Tot slot wordt dit beeld nog iets breder getrokken door te kijken naar de rol van andere 

betrokken partijen, zoals de provincie en de steunpunten, maar bijvoorbeeld ook de 

monumentencommissies en andere betrokkenen. 

 

7.2 De gemeenten 

In paragraaf 5.6 werden verschillende groepen factoren beschreven, die naar verwachting in 

meer of mindere mate invloed op het gemeentelijke ruimtelijk proces zullen. In deze paragraaf 

zal op basis van achtereenvolgens wetten en regels, beleid, individuele invloed en contact met 

andere organisaties worden beschreven hoe hier vanuit de gemeenten tegenaan wordt gekeken 

en welke rol ze in de praktijk ook echt spelen. Tot slot wordt nog ingegaan op de keuzes en 

afwegingen met mogelijk de grootste (ruimtelijke) gevolgen en de rol die cultuurhistorie daarbij 

speelt: de locatiekeuze. 

 

Wetten en regels 

Met name het Maltabeleid in de vorm van de Wamz (zie paragraaf 3.2) heeft in de laatste jaren 

grote gevolgen gehad. De meningen over deze gevolgen zijn verdeeld. Over het algemeen 

worden ze door medewerkers cultuurhistorie toegejuicht. Ruimtelijke ordenaars staan daar vaak 

wat sceptischer tegenover.  
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De Wamz lijkt een praktijk op te leveren van meer onderzoek en beleid vooraf. Met name na 

problematische plannen kiezen gemeenten er vaker voor zelf archeologiebeleid op te gaan 

stellen, om onzekerheid bij toekomstige projecten te voorkomen. Er wordt wel gebruik gemaakt 

van bijvoorbeeld de IKAW of provinciale archeologische waardenkaarten, maar deze worden 

over het algemeen als veel te globaal en onduidelijk beschouwd: de grens tussen hoge en géén 

verwachtingen van archeologische waarden liepen soms bijvoorbeeld zelfs door een historisch 

stadscentrum heen. Vaak lijkt men dan ook huiverig het gemeentelijk beleid hierop te baseren. 

Een aantal gemeenten kiest er dan ook voor om voor het eigen grondgebied een 

gedetailleerd archeologisch onderzoek uit te laten voeren en op basis daarvan gemeentelijk 

beleid op te stellen. Deze ‘investeringen’ worden dan vooral als een soort verzekering tegen 

schade in de toekomst door gebrek aan kennis gezien. De gemeenten die hiervoor kiezen geven 

over het algemeen aan daar ook veel baat bij te hebben. 

 

Tegelijkertijd wordt men zich hiermee ook meer bewust van de aanwezigheid van andere 

aanwezige cultuurhistorie. Beleidsmedewerkers cultuurhistorie geven aan dat de Wamz niet 

alleen archeologie op de gemeentelijke agenda heeft gezet, maar ook andere gevolgen heeft 

gehad: 

 

“Voor 2007 werd [archeologie] toch gezien als… ja, meer een lastenpost. Nu komen ze 
toch echt wel in het beginstadium en dan nemen we meteen cultuurhistorie eigenlijk in 
de breedste zin van het woord mee. […] Dat is dan de ingang eigenlijk, archeologie. 

Omdat het in de wet staat.” (G6) 
22
 

 

Voor hen is de Wamz daarmee een nuttige ‘stok achter de deur’ om cultuurhistorie op de 

ruimtelijke agenda te krijgen. Op deze manier proberen ze meer invloed te krijgen op het 

ruimtelijk beleid van de gemeente. Aan de andere kant blijken gemeenten ook moeite te 

hebben met het archeologiebeleid. Meerdere medewerkers bij gemeenten geven aan dat de 

‘goede wil’ wel aanwezig is, maar dat het beleid soms toch nog de nodige problemen oplevert: 

 

“… doe maar weer een proefsleuvenonderzoek. En het levert wéér niks op, voor de 
zoveelste keer. Dan merk je dat het draagvlak ook intern wat van… ja, we hebben het al 
zo vaak gedaan en wat levert het ons op? Wat heeft het ons gekost? En soms heb ik 
de indruk dat te makkelijk gezegd wordt van: nou, [doe maar een onderzoek] dan 
kunnen we ook niks fout doen.” (G4) 
 

Vooral met kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen hebben gemeente moeite. De vraag (waar 

mee geworsteld wordt) is vooral vanaf welk schaalniveau een gemeente onderzoek verplicht 

moet stellen. De ervaring is dat er snel weerstand ontstaat bij initiatiefnemers van bijvoorbeeld 

bouwplannen: ze moeten onderzoeken betalen die vaak niets of weinig opleveren. De 

onzekerheid over de verwachte archeologie zorgt dat men veel minder bereid is aan onderzoek 

mee te werken. Omdat archeologie onzichtbaar is spreekt het bovendien veel minder aan dan 

‘tastbare’ cultuurhistorie, zoals historische panden. Ook komt het voor dat er sprake is van een 

soort ‘archeologiemoeheid’: als iets al op talloze plekken is gevonden, waarom moet je dan 

blijven onderzoeken? 

 

 

                                                           
22

 Zie voor uitleg over de gebruikte codering ook paragraaf 6.6. 
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Met name vanuit de cultuurhistorisch of archeologisch adviseurs is er ook kritiek op het 

archeologiebeleid. De hierboven beschreven weerstand kan deels verklaard worden door het 

gemeentelijke beleid zelf. Archeologie komt te laat aan bod in het proces, waardoor er sprake is 

van tijdgebrek en onverwachte kostenposten. Vooral wanneer gemeenten geen duidelijk 

archeologiebeleid hebben wordt dit al snel een hindermacht. Het ‘vooruitzien’ van sommige 

gemeenten door van tevoren in onderzoek te investeren en waardenkaarten op te stellen lijkt 

dan ook zijn vruchten af te werpen. Toch betekent dit niet dat met een wettelijke verankering 

archeologie goed geborgd is: 

 

“De nieuwe wet is bijna een vrijbrief geworden om overal maar alles te ontwikkelen. 
Zolang de initiatiefnemer bereid is de kosten voor het archeologisch onderzoek op zich 
te nemen mag je alles vergraven. Ik merk dat economische redenen vaak ver boven 
archeologische belangen gaan.” (A10) 
 

De keuze voor behoud ‘ex situ’ lijkt zo voor initiatiefnemers vaak voor de hand te liggen. 

Daarentegen is het ook zo dat voor invoering van de wet mogelijk niet eens rekening met 

archeologie gehouden zou zijn, of dat er een noodopgraving plaats zou hebben gevonden. Het 

‘succes’ van de Wamz zit dan in dit geval ook voornamelijk in locatiekeuzes en het beschermen 

van de meest waardevolle archeologische locaties. Dit zal later in deze paragraaf aan bod 

komen. 

 

Waar archeologie al een vrij vaste plaats in de ruimtelijke ordening heeft gekregen blijft de 

overige cultuurhistorie vaak nog achter. Hoewel sommige medewerkers kans zien 

cultuurhistorie breed op te pakken blijft het vaak nog slechts tot archeologie beperkt: 

 

“Dat gaat heel erg op de archeologie inderdaad. […] Maar als je dankt aan: hé, waar is 
de cultuurhistorie eigenlijk gebleven? Dat ontbreekt eigenlijk volledig.” (A11) 

 

Op de vraag of men denkt dat hier op korte termijn verandering in zal komen, bijvoorbeeld met 

de MoMo, hebben de meeste respondenten geen antwoord. Ook hier is een duidelijke scheiding 

tussen de medewerkers cultuurhistorie en ruimtelijke ordening te zien. De laatste groep is vaak 

geheel niet op de hoogte van het voorgenomen beleid of heeft hier nog nauwelijks een beeld 

van (“we zijn nu vooral met de Wabo bezig…”). Bovendien associëren zij de naam Modernisering 

van de Monumentenzorg vooral met de al wettelijk beschermde monumenten en niet met 

cultuurhistorie in het algemeen. Ze zijn slechts zeer beperkt van de inhoud op de hoogte en zijn 

er zelden al mee bezig. Men laat het vooral op zich afkomen. 

Alle medewerkers cultuurhistorie waren daarentegen wel van de MoMo op de hoogte. Zij 

zien dit vaak ook, wederom, als een stok achter de deur: 

 

“Wij gebruiken MoMo nu eigenlijk om de planjuristen te overtuigen dat het goed beleid 
is […] en de politiek uiteraard” (G9) 
 
“Dus die wet van 2007 is wel belangrijk geweest om die archeologie er echt in te 
krijgen. En dat zal met [de MoMo] idem dito zijn denk ik.” (G6) 

 

Verschillende (met name grotere) gemeenten geven aan al volgens de ‘MoMo-gedachte’ te 

werken of dat te willen gaan doen. Eén van de gemeenten gaf aan het betrokken adviesbureau 

al opdracht gegeven te hebben zoveel mogelijk volgens MoMo te werken. Zeker als het gaat om 
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gemeenten zonder een eigen cultuurhistorische afdeling heeft men echter meestal nog geen 

enkel idee wat de modernisering van de monumentenzorg zal gaan betekenen. 

 

Beleid 

De in het rapport van Royal Haskoning beschreven praktijk, waarin ongeveer een derde van de 

gemeenten eigen medewerkers cultuurhistorie heeft lijkt in dit onderzoek zichtbaar te zijn. In 

alle gemeenten waar deze medewerkers niet aanwezig zijn worden deze taken door afdelingen 

ruimtelijke ordening vervuld. De in paragraaf 5.3 beschreven driedeling in gemeenten (samen te 

vatten als ‘geen specifiek beleid’, ‘beperkt beleid’ en ‘volwaardig beleid’ tekent zich (uiteraard 

met tussenvormen) in het onderzoek af. 

De gemeenten ‘zonder beleid’ zijn met name de kleinere gemeenten. Hier zijn over het 

algemeen geen medewerkers die zich alleen met cultuurhistorie bezig houden. Deze taken 

worden (soms zeer beperkt) door medewerkers ruimtelijke ordening uitgevoerd: 

 

“Het wordt steeds meer een eigen vakdiscipline, wat mijn collega volkshuisvesting en 
archeologie en ik als planoloog er proberen naast te doen” (G1) 
 

Gemeentelijk beleid, in de vorm van bijvoorbeeld waardekaarten of inventarisaties is soms wel 

aanwezig, maar hier wordt zeer wisselend gebruik van gemaakt. Beleid is soms in ontwikkeling, 

maar komt dan vaak niet of zeer langzaam van de grond. Dit heeft dan te maken met onder 

andere ambtelijke wisselingen en geldgebrek. Als het gaat om cultuurhistorie vinden bij deze 

gemeenten keuzes en afwegingen vaak ad hoc plaats: per plan of initiatief wordt er al dan niet 

naar bepaalde aspecten gekeken. Dit is mede afhankelijk van de personen die hierbij betrokken 

zijn (zie ook hieronder). 

De groep gemeenten met ‘beperkt beleid’ bestaat uit die gemeenten waar tenminste één 

medewerker specifiek voor cultuurhistorie aangesteld is. Het verschil met de gemeenten zonder 

beleid is groot, in de zin dat cultuurhistorie vaker een relatief belangrijke rol in de planvorming 

speelt. Over het algemeen gaat het om een enkele werknemer die zich hier mee bezig houdt (als 

beleidsmedewerker of –adviseur). Soms is daarnaast nog sprake van medewerkers 

monumentenzorg en/of archeologie. 

Gemeenten met een ‘volwaardig’ beleid komen weinig voor. Deze groep is moeilijk van de 

vorige te onderscheiden, aangezien ook hier vaak slechts een beperkt aantal medewerkers met 

cultuurhistorie bezig is. Het onderscheid kan dan ook vooral (arbitrair) gemaakt worden op basis 

van de aanwezigheid van beleidskaarten en de mate waarin een afdeling cultuurhistorie 

‘geprofessionaliseerd’ is en tot de ruimtelijke ordening is ‘doorgedrongen’. Het gaat hier om 

enkele gemeenten die ervoor gekozen hebben deze expertise in huis te halen, om 

cultuurhistorie ook in de ruimtelijke plannen zo goed mogelijk te waarborgen. Deze aanduiding 

hoeft niet per definitie ‘fysiek’ te zijn, zoals het aantal mensen dat hiervoor aangenomen is, 

maar kan beter gezien worden als organisatorisch ‘goed ingesteld’ op cultuurhistorie. 

 

Opvallend is dat er in de gesprekken met gemeenten (maar ook bij bureaus) relatief weinig 

aandacht is voor de betekenis van het gemeentelijk beleid; met name de structuurvisies. De 

gemeentelijke structuurvisie komt in feite niet ter sprake. Wanneer er specifiek naar gevraagd 

wordt lijken de reacties terughoudend: 

 

“Het werkt mee, maar het versterkt de zaak niet echt. Dat moet echt via het 
bestemmingsplan. Gebiedsvisies ook, die zijn gewoon te zwak. Te beschrijvend. Het 
geeft de ambitie aan van… Inspiratiedocumenten zijn het […] maar het staat of valt toch 
met… ja, dat het uiteindelijk goed in het bestemmingsplan terecht komt.” (G10) 
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“Het is een beleidsmatig kader. Iets wat je moet opnemen. Maar het kan best zijn dat je 
op detailniveau wat anders doet. Het is een richtlijn” (G10) 

 

Het globale, vrijblijvende karakter van de structuurvisie lijkt in deze gevallen ten koste te gaan 

van de bruikbaarheid ervan. Uit de bovenstaande gesprekken (met medewerkers 

cultuurhistorie) blijkt dat zij de structuurvisie niet of beperkt als een instrument zien om 

cultuurhistorie in de agenda te krijgen en bij het ruimtelijk beleid te betrekken. De structuurvisie 

zelf is “te abstract om tot echt effect te leiden” [A1]. Beleidsmedewerkers cultuurhistorie lijken 

in de structuurvisie te weinig doorwerking van hun eigen belangen terug te zien. Medewerkers 

ruimtelijke ordening zien in de structuurvisie cultuurhistorie vooral als een van de vele aspecten 

die aan bod komen. 

Het beeld dat ontstaat is dat ruimtelijke plannen vaak niet uit beleid voortkomen, maar dat 

beleid eerder aan bestaande plannen aangepast wordt. “Heel regelmatig” staan 

ontwikkelingsplannen al vrijwel vast en moet in dat geval het bestemmingsplan daar nog op 

aangepast worden. De aandacht voor cultuurhistorie in die (vooral ‘particuliere’) plannen is dan 

vaak “van hele wisselende kwaliteit”, volgens een planoloog bij een adviesbureau [A2]. Wanneer 

plannen al in een vergevorderd stadium zijn is het voor gemeenten erg moeilijk, zo niet 

onmogelijk, daar in het vastleggen daarvan (in het bestemmingsplan) nog invloed op uit te 

oefenen. 

 

Individuele invloed 

Het belang van de individuele invloed is al in eerdere onderzoeken benadrukt (zie ook hoofdstuk 

5). Ook in de gesprekken bleek hoe cruciaal de invloed van bepaalde personen binnen een 

gemeente kan zijn. Dat dit van belang is was al bekend. In de gesprekken is dan ook vooral in 

gegaan op de vraag waarom dat nou zo is en welke gevolgen dat heeft voor het 

cultuurhistorisch beleid van een gemeente. 

Uit de interviews en eerdere onderzoeken komen duidelijk drie verschillende manieren naar 

voren waarop persoonlijke invloeden een rol spelen in het beleid: 

• De houding en interesse van medewerkers ruimtelijke ordening met cultuurhistorie in het 

takenpakket. 

• De invloed van medewerkers cultuurhistorie op het ruimtelijk beleid. 

• Politiek-bestuurlijke invloed. 

 

Als het gaat om de eerste groep is met name van belang hoeveel tijd en aandacht er aan 

cultuurhistorie besteed kan worden en op welke manier dit opgepakt wordt. Regelmatig omvat 

het werk niet veel meer dan het gemeentelijke monumenten- en vergunningenbeleid. 

Inhoudelijke aandacht voor cultuurhistorie in ruimtelijke plannen wordt dan uitbesteed aan 

externen. Het is dan vaak afhankelijk van de interesse van de ambtenaar of die ook meer met 

het onderwerp gaat doen. Ook wanneer de wil er wel is ontbreekt vaak de inhoudelijke kennis 

daar ook iets mee te doen: 

 

“Ik kwam daar toevallig in terecht […]maar dan ga je je er toch eens in verdiepen. Wat 
betekent dat? Maar goed, je wordt geen specialist.” (A723) 
 

                                                           
23

 Dit citaat komt uit een gesprek met een adviseur met ervaring als gemeenteambtenaar. 
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“In [gemeente X]is er één jongen en die is gewéldig enthousiast! Dat is iemand die bij 
wijze van spreken ook in zijn vrije tijd bezig is en ook dat enthousiasme heeft. Maar 
eigenlijk is hij een beetje een roepende in de woestijn” (A1) 
 

 Ook wat betreft de opvatting die men heeft over cultuurhistorie heeft dat invloed. Wanneer in 

gesprekken naar cultuurhistorie gevraagd werd zagen weinig medewerkers ruimtelijke ordening 

dit in eerste instantie in de brede zin (zie ook hoofdstuk 2) zoals de meeste medewerkers 

cultuurhistorie dat doen. Zij beperkten dit meestal tot de archeologie (want dat is verplicht), de 

Rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten. Vaak werd 

alleen na doorvragen de aandacht ook naar de ‘niet beschermde’ cultuurhistorie verlegd. Dat 

betekent overigens niet dat zij daar geen aandacht voor hebben. Vaak gebeurt dat echter in de 

vorm van welstandsbeleid of de wens om aansluiting op karakteristieke kenmerken van de 

omgeving in het bestemmingsplan vast te leggen. Dat gebeurt dan eerder onder de noemer 

‘ruimtelijke kwaliteit’, met daarin ook een cultuurhistorisch aspect. 

 

Wanneer het gaat om de tweede groep (medewerkers cultuurhistorie) is een heel ander beeld 

zichtbaar. Regelmatig zijn dit vaak formeel ‘medewerkers monumentenzorg’ die behalve zich 

met (beschermde) monumenten bezig te houden ook het beleid ‘cultuurhistorisch breed’ op 

zich nemen. Dat hoeft overigens niet altijd het geval te zijn: 

 

“…en er kwam als antwoord: ja, nee… maar dat is geen Rijksmonument. Zo van: het is 
dan niet belangrijk ofzo. Maar dat je denkt van: oh, ja… maar het is wel cultuurhistorie 
weet je wel? Nee, maar het is geen monument, dus gaan we gewoon verder met het 
werk. Dat is niet belangrijk allemaal.” (A11) 

 

Wanneer cultuurhistorie door gemeenteambtenaren wel breed opgepakt wordt lijkt vooral het 

beeld van een soort strijd te ontstaan: het verdedigen van de eigen belangen tegenover de 

politiek (zie ook hieronder) en/of de medewerkers ruimtelijke ordening en de planjuristen. Op 

welke manier dat gebeurt hangt af van de situatie en ook de grootte van de gemeente. De 

“korte lijnen” (Royal Haskoning, 2008, p. 81) zijn er meestal wel, maar garanderen niet altijd 

goede contacten: “Je kan de organisatie zo inrichten dat iedereen bij elkaar zit, maar als de 

deuren dicht zijn…” [G2]. Wanneer bijvoorbeeld de relaties niet goed zijn is het in de praktijk ook 

veel moeilijker aansluiting te vinden bij het ruimtelijk beleid. Dit kan het gevolg zijn van iets 

simpels, zoals een medewerker cultuurhistorie die niet ‘uit de streek’ komt of het vertrekken 

van een persoon die veel invloed uit wist te oefenen. 

Ook wanneer de contacten wel goed zijn is het in de praktijk vaak moeilijk aansluiting bij 

elkaar te zoeken. De ‘kloof’ tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening bestaat nog altijd en 

levert problemen op. Verschillende medewerkers cultuurhistorie geven aan wel mee te willen 

denken, maar eigenlijk te weinig over bijvoorbeeld bestemmingsplannen weten om 

medewerkers ruimtelijke ordening (of planjuristen) van dienst te kunnen zijn. Het gevolg 

daarvan is dat de laatsten cultuurhistorische adviezen over kunnen nemen, maar deze zelf 

moeten interpreteren en vertalen in ruimtelijke plannen: bij hen ontbreekt vaak de inhoudelijke 

kennis daar afgewogen beslissingen over te nemen. Idealiter zouden (in de ogen van 

medewerkers cultuurhistorie) in cultuurhistorische inventarisaties en analyses al aanbevelingen 

voor de ruimtelijke ordening opgenomen moeten worden, maar dat gebeurt nog vrijwel niet. 

Verder lopen medewerkers cultuurhistorie aan tegen het probleem dat zij wel advies willen 

en kunnen geven, maar soms niet of zeer laat in beeld komen. In feite moeten zij regelmatig 

actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om daarin op tijd een ‘inbreng vanuit de 

cultuurhistorie’ te kunnen geven: 
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“Ja. En dat is een kwestie van heel veel werk en argumenten geven. Contacten 
onderhouden. Nou ja, als je het goed wil doen ben je er uren en uren… dagen en dagen 
aan kwijt. Dus soms dan verdwijnt even buiten beeld wat er gebeurt. Uiteindelijk is toch 
de projectleider van de bestemmingsplannen degene die de knopen doorhakt. Ook al 
hoort dat misschien niet zo te zijn.” (G9) 

 

Medewerkers cultuurhistorie lijken hun aandacht vooral te vestigen op het bestemmingsplan, 

aangezien dat nu eenmaal de plaats is waar ‘dingen formeel geregeld worden’. Met name als 

het gaat om ontwikkelingslocaties liggen plannen echter al vaak vast en is het maken of 

aanpassen van het bestemmingsplan de laatste stap die genomen moet worden. Voor de 

verankering van cultuurhistorie is het, wanneer dit nog niet in eerdere plannen verwerkt is, in 

het bestemmingsplan eigenlijk te laat. Wanneer bij het opstellen van het bestemmingsplan 

vervolgens eisen worden gesteld voor cultuurhistorie ontstaat weerstand bij onder andere 

initiatiefnemers. Cultuurhistorie is dan vooral iets dat er óók weer bijkomt en tot vertraging 

leidt. 

Gemeentelijke ambtenaren proberen zoals uit het citaat van medewerker G9 duidelijk 

wordt eerder bij de planvorming betrokken te raken. Dat gebeurt nu met wisselend resultaat. 

Hoewel aangegeven wordt dat dit steeds beter gaat en dat ze steeds vaker ook door anderen 

benaderd worden is het een proces dat zich slechts langzaam ontwikkeld. Wat dat betreft is er 

een parallel met bijvoorbeeld het milieubeleid te zien: 

 

“Maar ik sprak met een milieucollega. Die zei tegen mij: nou, […] het heeft bij mij ook 
ongeveer 15-20 jaar geduurd. […] Het gaat gewoon over heel veel jaren.” (G6) 

 

Regelmatig hebben medewerkers cultuurhistorie zoals gezegd moeite de bureaus en ruimtelijke 

ordenaars (met name de planjuristen) te bereiken. Ze geven aan eigenlijk te weinig kennis over 

de ruimtelijke ordening te hebben om hier goed over te kunnen adviseren, of de door hen 

gewenste aanpak over te kunnen brengen: 

 

“Zij denken vanuit juridisch, belemmeringen, kansen, mogelijkheden, functie. En wij 
denken vanuit waardes. Hoe breng je dat naar elkaar toe? Daar wil ik zelf ook nog wat 
aan cursussen doen. Daar wil ik zelf ook leren.” (G6) 

 

Men heeft verschillende manieren om ook cultuurhistorie meer in de planvorming te betrekken. 

De verplichting in de Wamz om archeologisch beleid op te stellen is door sommige gemeenten 

aangegrepen om (voor zover mogelijk) cultuurhistorie direct breed op de kaart te zetten 

(letterlijk en figuurlijk). Er wordt dan van de gelegenheid gebruik gemaakt ook bouwhistorie en 

historisch landschap onder de aandacht te brengen: “dan zitten we toch aan tafel”. In dat geval 

heeft een wet zoals de Wamz een bijeffect doordat de bewustwording vergroot wordt. Ook met 

het ‘toekomstige beleid’, de MoMo is dit het geval (zie hierboven). Het komt dan ook voor dat 

hiermee bij een afdeling ruimtelijke ordening of het bestuur ‘gewapperd’ wordt: “zie je wel? Het 

Rijk wil het. Op deze manier moeten we het doen.” [G9] 



7: Tussen Droom en Daad: keuzes en afwegingen in het planproces 

 97  

 Daarnaast komt het ook voor dat zij bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf 

gebruiken wanneer die erbij betrokken is of wordt: 

 

“Dan is het wel fijn dat je weet dat aan het eind van zo’n traject een Rijksdienst zit, die 
daar nog wel een moment van toetsing hebben.” (G10) 
 
“Nou, dan krijgen ze hetzelfde of iets vergelijkbaars [van de Rijksdienst] te horen. Dan 
komt het wel goed. Het is alleen vervelend dat het zo moet.” (G10) 
 

Belangrijker dan de invloed van de ambtenaren is waarschijnlijk nog de invloed van de 

bestuurders en politici. Uit eerdere onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat veel afhangt van de 

persoonlijke interesse van de betrokken wethouder (Royal Haskoning, 2008, p. 79). Er spelen 

echter ook andere factoren. Dit kan bijvoorbeeld iets simpels zijn als de verdeling van 

cultuurhistorie (monumenten) en ruimtelijke ordening tussen verschillende wethouders met 

vaak verschillende opvattingen. En in de “zee van belangen” speelt cultuurhistorie lang niet 

altijd een belangrijke rol. Zeker in “tijden van crisis” verschuiven soms ook de prioriteiten. 

Gemeenten zijn soms al blij dat er initiatieven zijn en voelen er dan weinig voor hier veel 

voorwaarden aan te stellen. 

Naar de rol van cultuurhistorie in de planvorming wordt zeker door de politiek vaak nog 

argwanend gekeken. Het mag niet teveel gaan kosten en er moet zo snel mogelijk resultaat 

zichtbaar zijn. Ook als het bijvoorbeeld gaat om cultuurhistorische inventarisaties is het vaak 

moeilijk deze ook vast te laten stellen. Er is vooral bezorgdheid over de betekenis daarvan: 

welke belemmeringen levert het op? Toch zijn er ook hier ontwikkelingen te zien. Onder andere 

door het Belvederebeleid (zie paragraaf 3.2) worden ook steeds vaker ‘kansen’ met en voor 

cultuurhistorie gezien. 

Een terugkerend thema in de gesprekken is echter toch dat ambtenaren bij gemeenten toch 

vooral de controle willen houden (over cultuurhistorie) en de raad of de wethouder vooral 

“dingen mogelijk willen maken”. Dit geldt vooral voor gemeenten die economisch achterblijven 

en waar weinig ontwikkelingen zijn. Men is dan al blij dat er initiatieven zijn en zal dan snel veel 

toestaan. Wanneer een wethouder dan bijvoorbeeld met initiatiefnemers plannen bespreekt en 

daar enthousiast voor worden, gebeurt het dat er in feite al ruimtelijke keuzes gemaakt worden, 

die vervolgens alleen nog even in het bestemmingsplan ingepast moeten worden. Het gevolg is 

dat, zoals hierboven beschreven, plannen in feite al vastgesteld zijn en de ruimte om 

cultuurhistorie in te passen nog slechts zeer beperkt is. Het gaat er dan vooral om of 

medewerkers op tijd op de hoogte zijn van de plannen en zichzelf hier vervolgens ook in weten 

te betrekken. Verschillende medewerkers gaven aan soms geconfronteerd te worden met 

politieke beslissingen waarin keuzes al grotendeels vaststonden. Onder andere locatiekeuzes 

kan daar sterk afhankelijk van zijn: 

 

“Natuurlijk, het gaat meestal goed. Maar er hoeft maar één project te zijn waar net 
even te veel al is bedacht door deze en gene en dan is het gewoon heel lastig om te 
zeggen: probeer [cultuurhistorie] ook nog mee te nemen.” (G3) 
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Contacten met andere organisaties 

Ondanks de vaak beperkte kennis die bij gemeenten aanwezig is lijkt er relatief weinig contact 

gezocht te worden met andere organisaties. Gemeenten lijken vooral vertrouwen te hebben in 

de aanpak van de adviesbureaus die de plannen voor ze maken en zijn over het algemeen niet 

op zoek naar extra kennis over de aanwezige cultuurhistorie. Wanneer dat wel het geval is gaat 

het vooral om het inschakelen van cultuurhistorische (of archeologische) adviesbureaus die 

aanwezige of verwachte waarden voor de gemeente inventariseren. De hiermee gemaakte 

kaarten, inventarisaties en analyses worden dan veelal als bijlage in het bestemmingsplan 

opgenomen. Hieraan worden echter lang niet altijd conclusies verbonden, zodat het effect ervan 

in de praktijk soms gering is. 

Overleg met andere organisaties, zoals de steunpunten, provincies en de RCE komt over het 

algemeen weinig ter sprake in de interviews. Wanneer hiernaar gevraagd wordt noemen 

gemeenten vooral het (verplichte) contact met de provincies en al dan niet structureel overleg 

met de RCE. Dit laatste heeft vrijwel altijd te maken met de aanwezigheid van een beschermd 

stads- of dorpsgezicht. Opvallend is dat steunpunten cultuurhistorie of andere 

‘kennisorganisaties’ weinig tot niet genoemd worden. Gemeenten die hier gebruik van maken 

zijn over het algemeen ook de gemeenten die zelf ook al relatief veel rekening met 

cultuurhistorie houden in de planvorming. 

 

Cultuurhistorie en locatiekeuze 

De locatiekeuze van ruimtelijke ontwikkelingen maakt een belangrijk deel uit van de keuzes en 

afwegingen in het planvormingsproces. In hoeverre wordt een keuze door cultuurhistorische 

waarden beïnvloed? Dit geldt met name voor archeologie (met als belangrijk doel ‘behoud in 

situ’), maar ook voor andere cultuurhistorische elementen. Onbekend is in hoeverre gemaakte 

keuzes door de aanwezigheid hiervan het gevolg zijn. 

De gesprekken bij gemeenten en bureaus laten een wisselend beeld zien. In de eerste plaats 

wordt vaak opgemerkt dat vooral nieuwbouwplannen al jaren (soms tientallen jaren) vastliggen 

en dat keuzes lang voor het Maltabeleid gemaakt zijn. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van 

uitvoering is er dan in het bestemmingsplan vrijwel geen speelruimte over. Wanneer gekeken 

wordt naar de fases in het planvormingsproces (figuur 2.4) dan blijkt dat er zich daarvoor 

meestal al meerdere processen hebben afgespeeld. Locaties zijn al in een ver verleden 

aangewezen. Grond is aangekocht en er zijn al vaak uitgebreide ontwerpen gemaakt: 

 

“Daar hebben ze allemaal de mond vol van: dan kan je plannen aanpassen dit en dat, 
maar dat werkt in de praktijk heel slecht! Het is niet zo van: we gaan eerst 
archeologisch onderzoek doen en dan gaan we het plan aanpassen. Als daar gewoon 
zoveel woningen zijn gepland dan staat gewoon bijna dat hele gebied vol met woningen. 
Vaak ligt het helemaal op zo’n vindplaats, dus dan wordt het maar helemaal 
opgegraven. 
Er is niet zo 1-2-3 een andere locatie. Dan moet je dus álles opnieuw doen. Grond 
verwerven, ja… je zit met een ontwikkelaar aan tafel die grond heeft. En die heeft hier 
grond, niet ergens anders” (G6) 
 

Binnen de gekozen locaties blijft vervolgens weinig ruimte over om nog aanpassingen te doen: 

 

“Je kunt niet zomaar zeggen: ‘we gaan nog eens 15 meter naar achteren bouwen’ 
omdat je er dan tegenaan loopt dat provincies en het Rijk heel stellig zijn waar je 
stedelijke uitbreiding mag doen.” (A3) 
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“Er zijn verschillende mogelijkheden… […] die misschien niet conform alle 
wetgevingseisen zijn, maar ja… binnen de marge die mogelijk is wordt daar eigenlijk het 
uiterste in opgezocht.” (A3) 
 

Wanneer in voorgaande plannen onvoldoende rekening is gehouden met bepaalde 

cultuurhistorische aspecten worden oplossingen vooral gezocht in het aanpassen van de 

wegenstructuur of de locatie van groenvoorzieningen om (in dit geval archeologische) waarden 

te ontzien. Ook kiest men er bijvoorbeeld voor globale bestemmingen aan te geven om in de 

plannen zoveel mogelijk speelruimte te houden. Toch blijft die ruimte vaak zeer beperkt en 

wordt er (in dit geval bij archeologische waarden) in de praktijk vooral voor gekozen op te 

graven.  

Dat dit vooral met archeologie gebeurt heeft veel te maken met de verplichtingen door de 

Wamz. Overige cultuurhistorische waarden zijn vaak slechts van beperkte invloed op de 

locatiekeuze. Bij historische landschappen gebeurt dit door onder andere rekening te houden 

met kavelpatronen en inrichtingen, voor zover dit in de plannen past. Gebouwen met 

cultuurhistorische waarden zijn in deze gebieden vaak weinig aanwezig, maar worden wanneer 

dat het geval is weinig tot zelden in de plannen opgenomen. 

 

Hoewel met de huidige krimp en financiële crisis veel projecten niet doorgaan levert ook dit 

voor cultuurhistorie problemen op: 

 

“Dus ja, vaak zie je dat ontwikkelaars bepaalde gronden in betere tijden hebben 
aangekocht en daar vaak ook de hoofdprijs voor betaald hebben. En die zullen er ook 
alles aan doen om het dan maar zo goedkoop mogelijk neer te zetten. Dat ze in ieder 
geval hun gronden kunnen verzilveren in stenen.” (A3) 
 

Het bovenstaande geldt in het bijzonder voor de plannen die vaak al voor invoering van de 

Wamz bestonden. De ruimte om hierop nog invloed uit te oefenen via het bestemmingsplan lijkt 

dus zeer beperkt. Wanneer het gaat om nieuwe ruimtelijke plannen
24

 is al een ander beeld 

zichtbaar. Bij locatiekeuzes zijn dan echter niet de gemeenten, maar veelal de adviesbureaus 

betrokken. 

 

7.3 De adviesbureaus 

Uit de gesprekken met stedenbouwkundigen en planologen blijkt dat adviesbureaus op twee 

momenten in het proces een rol spelen. Ten eerste worden zij ingeschakeld voor het maken van 

stedenbouwkundige of soortgelijke plannen. Daarnaast worden de bureaus gebruikt voor het 

opstellen van de bestemmingsplannen. In enkele gevallen mondt het een uit in het ander en 

krijgt een bureau de opdracht de eigen ontwerpen ook in het bestemmingsplan vast te leggen. 

Uit eerder onderzoek (zie paragraaf 5.5) blijkt dat naar schatting rond de 90% van de 

bestemmingsplannen door de adviesbureaus gemaakt wordt. Uit de gesprekken met gemeenten 

komt naar voren dat de plannen die wél door de gemeenten zelf gemaakt worden vaak de 

simpele (kleinere) plannen zijn waar weinig tot geen aanpassingen in gedaan worden. Daaruit 

kan geconcludeerd worden dat bij vrijwel alle plannen waarin zich ontwikkelingen voordoen ook 

een adviesbureau betrokken is. Zeker bij de kleinere gemeenten lijkt een bestemmingsplan 

zonder adviesbureau een zeldzaamheid. 

                                                           
24

 Hoewel veel gemeenten aangeven dat dit op het moment vanwege de economische situatie vaak vrijwel stil ligt. 
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Een verwachting van tevoren was dat de bureaus door hun ‘afstand’ en ervaring met 

meerdere gemeenten mogelijk een beter beeld van de praktijk zouden hebben dan de 

gemeenten zelf. Tijdens de gesprekken bleek dan ook dat de adviseurs vaak meer in konden 

gaan op de praktijk van het planvormingsproces en de problemen en successen daarin. Zij 

konden hun ervaringen bij verschillende gemeenten vergelijken en daardoor goed beschrijven 

waar zij als externe adviseurs tegenaan lopen. Bovendien leken in de praktijk de adviseurs soms 

meer ‘uitgesproken’ te willen praten over hun ervaringen in de praktijk en hier meer over te 

kunnen/willen vertellen dan bij de gemeenten (uitzonderingen daargelaten). In dit opzicht 

hebben de gesprekken bij de adviesbureaus dan ook een duidelijke meerwaarde kunnen geven 

aan het onderzoek. 

 

Locatiekeuze 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat er in ieder geval binnen het bestemmingsplan zeer 

weinig ruimte is om in de locatiekeuze rekening met cultuurhistorie te houden. In de gesprekken 

met de adviesbureaus wordt dit beeld verduidelijkt. Zij geven regelmatig aan problemen te 

ondervinden met de cultuurhistorische aspecten in het bestemmingsplan: 

 

“Kijk, in het bestemmingsplan ben je volgens mij te laat als je daar nog iets wil met je 
locatiekeuze. Het zit in het traject daarvoor. Zeker nu in de nieuwe Wro, nu je 
structuurvisies gaat maken, daar moet je locaties in beeld brengen waar 
ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen. Dus dan moet je ook dat cultuurhistorische 
aspect in de belangenafweging een rol laten spelen.” (A4) 
 

De adviseurs geven aan in het bestemmingsplan cultuurhistorie op te willen nemen, maar dat 

dit, zeker bij nieuwe ontwikkelingen, problemen oplevert. Locaties liggen meestal al vast en de 

speelruimte daarbinnen is gering:  

 

“dan kan ik praten als Brugman, maar die woningen komen er.” (A3) 
 

De oplossing wordt vooral gezien in het naar voren halen van cultuurhistorie naar eerdere fases 

in het planvormingsproces, zoals de adviseur in het bovenstaande citaat beschrijft. De 

structuurvisie is een instrument dat hiervoor kansen kan bieden, maar het lijken vooral de 

gemeenten zelf te zijn die deze kansen niet aangrijpen. De adviesbureaus lijken de structuurvisie 

veel meer als een bruikbaar strategisch document te zien dan de gemeenten. 

In de gesprekken wordt aangegeven dat de verschuiving van cultuurhistorie naar de 

voorkant van het planproces ook in de praktijk zichtbaar is. Dit is echter een proces dat 

langzaam verloopt. Het lijkt met name het gevolg te zijn van ‘fouten uit het verleden’: 

ervaringen met eerdere plannen: “dat scheelt een heleboel tijd en geld”. Zo vertelde een van de 

adviseurs hoe een vergevorderd plan strandde door enorm oplopende kosten voor 

archeologisch onderzoek. Doordat pas in een laat stadium de hoge archeologische waarde van 

het gebied bekend werd was men daar niet op voorbereid. Door hier in eerdere plannen 

(structuurvisies, ontwikkelingsplannen, enz.) duidelijkheid over te krijgen wordt het definitief 

vastleggen door middel van het bestemmingsplan vergemakkelijkt. Enkele bureaus geven dan 

ook aan openlijk te pleiten voor het vooruitschuiven van onder andere cultuurhistorie in het 

proces en/of het maken van goede, duidelijke analyses vóór aan het bestemmingsplan gewerkt 

gaat worden. 

In verband met het bovenstaande zijn de bureaus in het voordeel wanneer zij zowel het 

bestemmingsplan als de voorafgaande plannen mogen maken. Wanneer een bestemmingsplan 

moet worden gemaakt wordt het bureau meestal echter geconfronteerd met plannen van 
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andere bureaus en is er nog zeer beperkt ruimte om bij te sturen. Enkele bureaus geven aan wel 

rekening te willen houden met cultuurhistorie, maar dat zij meestal alleen in kunnen grijpen 

wanneer er vanuit dat oogpunt grote bezwaren zijn (vooral als het gaat om archeologie). 

Behalve dat hebben de bureaus vaak nog enige speelruimte door bijvoorbeeld het ‘afsnijden van 

hoekjes’, het aanpassen van het stratenpatroon en de locatie van groenvoorzieningen. Vaak 

gaat het dan om relatief globale ontwikkelingsplannen waarvan (mede door de economische 

situatie) de invulling nog deels bepaald moet worden. 

Tot slot is er nog de mogelijkheid van het zogenaamd ‘archeologievriendelijk’ bouwen.
25

 Dit 

kan voor ontwikkelaars een optie zijn. In de overweging spelen vooral de kosten een rol en 

zullen deze afgewogen worden tegen de kosten die opgraven met zich meebrengen. Er bestaat 

echter onduidelijk in hoeverre het toegepast mag en kan worden. Het is vrij onbekend in welke 

mate archeologie precies gespaard blijft bij deze vorm van bouwen en of het een gewenste 

oplossing is, of slechts “minder schadelijk” dan opgraven. Ook hiermee blijven de mogelijkheden 

zolang het om het bestemmingsplan gaat echter beperkt. Keuzes die ten aanzien van 

cultuurhistorie gemaakt worden liggen met name in verkavelingspatronen en kleine wijzigingen 

in de inrichting. Wanneer het gaat om de dichtheid van de bebouwing en de locatiekeuze 

worden keuzes in een veel eerder stadium gemaakt. 

 

Opdrachtverlening door gemeenten 

De in paragraaf 5.4 beschreven rol van bureaus als ‘huisadviseur’ lijkt te zijn verminderd. Hoewel 

het voorkomt dat er bureaus zonder offerte aangetrokken worden lijken dat uitzonderingen te 

zijn. Veel gemeenten geven aan bij verschillende bureaus (waar zij vaak wel al ervaring mee 

hebben) offertes aan te vragen en vervolgens een keuze te maken. In theorie kan hierdoor beter 

op kwaliteit geselecteerd worden, maar door de kostendruk geven bureaus ook aan zich (zeker 

als het gaat om cultuurhistorie) tot het minimale te moeten beperken.  

Het komt in de praktijk slechts weinig voor dat in de opdrachtverlening en/of 

offerteaanvraag door gemeenten specifiek om cultuurhistorie gevraagd wordt. Archeologie is 

daar, wederom, een uitzondering in, maar wanneer het om andere cultuurhistorie gaat wordt 

daar “zeer zelden” door gemeenten zelf naar gevraagd. In vrijwel alle gesprekken werd 

daarnaast aangegeven dat dit bij beschermde stads- en dorpsgezichten ‘natuurlijk’ een heel 

ander verhaal is. Dit zijn de weinige gevallen wanneer gemeenten specifiek om aandacht voor 

cultuurhistorie vragen bij de opdrachtverlening: 

 

“Als het geen beschermd gezicht was geweest dan hadden wij vanuit ons bureau er 
nog wel aandacht voor gevraagd, maar dan weet ik niet of het zo ver als nu was 
gegaan.” (A2) 

 

Met name de beschermde gezichten zij vaak een soort visitekaartje van gemeenten. Alleen 

wanneer cultuurhistorie duidelijk een belangrijk onderdeel van een plaats of gebied is worden 

bureaus ook daadwerkelijk gevraagd daar in de plannen iets mee te doen. 

Bij offerteaanvragen is cultuurhistorie dus zelden een onderwerp waar bewust door gemeenten 

specifiek naar gevraagd wordt (“zo ambitieus zijn gemeenten niet…” [A1]). De bureaus geven 

aan daar zelf vervolgens ook niets mee te doen, uit angst zich uit de markt te prijzen. Dit heeft 

vaak tot gevolg dat cultuurhistorie niet meer aandacht krijgt dan strikt noodzakelijk is ‘in het 

belang van een goede ruimtelijke ordening’. Ook wanneer de wens bij de bureaus wel bestaat 

                                                           
25

 Bijvoorbeeld door bouwen zonder kruipruimte, met ‘zwevende fundering’ of een ‘sleuvenfundering’ als alternatief 

voor een bouwput. 
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hier meer mee te doen (zie ook hieronder) is het vaak moeilijk invloed uit te oefenen: met een al 

te kritische houding kan je de volgende keer zo overgeslagen worden als bureau. 

 

In dit opzicht is er weinig veranderd sinds het onderzoek naar de doorwerking van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen (Strolenberg, 2002, p. 23). Nog steeds wordt niet expliciet 

gevraagd naar cultuurhistorie in de planvorming. Waar in 2002 gebrek aan kennis en aanwezige 

waarden nog de voornaamste oorzaken waren lijkt dat nu vooral een kostenoverweging te zijn. 

De aandacht voor cultuurhistorie in de opdrachtverlening beperkt zich vaak tot het 

aanleveren van de beschikbare informatie en, voor zover aanwezig, het bijbehorende beleid. 

Zoals beschreven in de vorige paragraaf kiezen steeds meer gemeenten ervoor zelf 

archeologische kaarten op te stellen. De verwachtingswaardenkaarten worden dan door de 

bureaus meegenomen in de planvorming: 

 

“Archeologisch onderzoek is tegenwoordig vrijwel overal beschikbaar. Met wat 
doorvragen kan je ook andere informatie krijgen, cultuurhistorische informatie. Maar 
dat wisselt heel sterk per gemeente.[…] 
Ja, fragmentarisch is de informatie in het algemeen.” (A5) 

 

Toch lijkt dit in veel gevallen neer te komen op het ‘dumpen’ van alle beschikbare informatie bij 

het bureau. Wanneer de regie door de gemeente (bijvoorbeeld door gebrek aan capaciteit) 

vervolgens gering is, is het voor een groot deel aan de bureaus wat hier daadwerkelijk mee 

gedaan wordt. Dit hangt vervolgens weer af van het budget dat aan de hand van de offerte bij 

deze bureaus beschikbaar is. 

Tegelijkertijd zijn er ook gemeenten die meer de regie in de planvorming willen houden en 

de bureaus vooral zien als een soort juridisch instrument: “ze mogen het opschrijven, maar het is 

ons plan” [G4]. Er is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen de inzet van bureaus als 

‘deskundigen’ en als ‘uitvoerders’. 

 

Contact met de gemeenten vindt bij bestemmingsplannen over het algemeen plaats met een 

medewerker ruimtelijke ordening of een gemeentelijk projectleider. In sommige gevallen is er 

sprake van een (externe) procesmanager die het geheel coördineert. 

Wanneer ook medewerkers cultuurhistorie aanwezig zijn krijgen zij vaak ontwerpen ter 

beoordeling doorgestuurd, waarop vervolgens commentaar kan worden geleverd. Daarbij zien 

bureaus ook verschillen tussen de organisatie bij gemeenten. De communicatie is beter met 

grotere gemeenten met een ‘afdeling’ cultuurhistorie. Gemeenten waar slechts één persoon 

met die taak belast is “missen soms de brede kijk” die vanuit de ruimtelijke ordening nodig is, zo 

wordt aangegeven. Wanneer er geen specifieke medewerkers voor cultuurhistorie zijn 

aangesteld is dit meestal van de medewerker(s) ruimtelijke ordening en hun interesse in het 

onderwerp afhankelijk. Bureaus die hier in zekere mate de vrije hand in krijgen kunnen dan zelf 

bepalen op welke manier aandacht aan cultuurhistorie in het plan wordt besteed ( “dat zijn de 

meest dankbare gemeenten” [A2]). Wanneer hier echter door de gemeente geen ruimte voor 

wordt gegeven blijft dat meestal beperkt tot het meest noodzakelijke: over het algemeen een 

korte beschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan. 

In gemeenten met een of meer medewerkers cultuurhistorie betekent het bovenstaande 

dat zij vaak hun verhaal moeten zien te verkopen (zie ook de vorige paragraaf). Contact met de 

adviesbureaus is meestal indirect en het zijn de medewerkers ruimtelijke ordening die meestal 

hun ‘belangen behartigen’. Afhankelijk van hun positie en invloed in de gemeente zijn zij al in 
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een vroeg stadium betrokken (bijvoorbeeld bij het opstellen van een programma van eisen) of 

komen ze pas relatief laat in beeld. 

Er is dan gelegenheid commentaar op een conceptplan te geven. Of daar ook daadwerkelijk 

iets mee gedaan wordt is echter de verantwoordelijkheid van de betreffende medewerker 

ruimtelijke ordening en het adviesbureau. Zij kunnen het commentaar natuurlijk maar tot op 

zekere hoogte naast zich neerleggen, maar ze zijn uiteindelijk wel degenen die de knopen 

moeten doorhakken. 

Wanneer cultuurhistorie binnen het takenpakket van de ambtenaar ruimtelijke ordening 

valt is er geen eenduidige manier waarop het een plaats in het bestemmingsplan krijgt. Dit 

gebeurt door een combinatie van de opvattingen van de ambtenaar, het politiek/bestuurlijke 

draagvlak en ook de opstelling van het adviesbureau: 

 

“Wij proberen in de eerste fase wel mensen te confronteren met, goh, nou hebben we 
een leuke ontdekking gedaan bij wijze van spreken. Dan probeer je te anticiperen, of 
vooral enthousiasmeren en hopen dat zo iemand dat oppakt, vooral een wethouder dat 
oppakt. Want vaak je zie ook nog wel dat ambtenaren heel veel willen maar bestuurder 
die uiteindelijk toch de keuze moet maken zegt: dat is allemaal onzin en klaar. Je 
probeert te enthousiasmeren, maar meer dan enthousiasmeren gaat dan vaak niet.” 
(A3) 

 

 

Invloed van het bureau 

Uit de theorie (paragraaf 3.4) blijkt dat in de praktijk de adviseur van het adviesbureau (de 

‘schrijver’ van het bestemmingsplan) in verhouding de meeste invloed zal hebben, gevolgd door 

de betrokken ambtenaren bij de gemeente. In de gesprekken met gemeenten en de bureaus is 

daarom ook gevraagd wat de invloed van het bureau op de planvorming is. 

De beperkte rol die het bestemmingsplan speelt als het gaat om keuzes en afwegingen is 

ook hier weer zichtbaar. Wanneer sprake is van uitbreidingen en/of nieuwe ontwikkelingen ligt 

een groot deel van de keuzes vaak al vast, in de vorm van andere (ruimtelijke) plannen. 

Wanneer er geen sprake van nieuwe ontwikkelingen is komt het vaak neer op het vastleggen 

van de bestaande situatie en het actualiseren van oude plannen. Ook in dat geval ligt een groot 

deel van het plan al vast en is de ruimte om hier invloed op uit te oefenen beperkt. 

Naar onderzoek of verkenningen wordt wanneer dat niet verplicht is zelden gevraagd. Waar 

dit tot 10 jaar geleden nog als normaal werd ervaren is dit tegenwoordig “echt heel minimaal” 

[A5]. Dit zullen bureaus uiteraard niet op eigen initiatief gaan doen. In de praktijk wordt over het 

algemeen ook nog niet gezocht naar manieren om cultuurhistorie beter in de plannen te 

verwerken, zoals de volgende adviseurs beschrijven: 

 
“Ik heb eigenlijk nog nauwelijks gemerkt dat mensen naar mij toe komen… planologen, 
van: goh, zouden we daar niet wat mee moeten? Zouden we gemeenten daar niet op 
moeten wijzen?” (A1) 

 

“Als je weet dat zo’n gebied een historische kwaliteit heeft dan zou je wel eerst een 
stukje analyse willen doen, om dat goed te kunnen… juridisch kunnen vastleggen. Ja, 
daar is niet altijd de ruimte voor, qua geld en tijd.” (A4) 

 

“Wij schrijven natuurlijk met de pen van de gemeenteraad. Het blijft toch je 
opdrachtgever. Ik moet wel zeggen… soms kan je toch wel in een spagaat zitten hoor, 
[…] je hebt je eigen expertise, verantwoordelijkheid, ethiek.” (A6) 
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Dit betekent niet dat bureaus hier vervolgens niets mee doen. Tot op zekere hoogte proberen zij 

ook zelf invloed op gemeenten uit te oefenen: 

 

“Het is onze taak deels wél om gemeenten ‘op te voeden’. Ik vind dat je gemeenten er 
echt mee moet confronteren. Alleen is het wel de gemeente die uiteindelijk bepaalt. En 
ik heb er zelf als commercieel bureau niks aan dat ik me tegen het harnas van de 
gemeente in jaag.” (A3) 

 

Ook geven de bureaus aan te waarschuwen voor mogelijke gevolgen die een plan kan hebben, 

zoals de verplichting tot archeologisch onderzoek. Dit is met name het geval als het gaat om 

reeds bestaande (ontwikkelings-)plannen waarin de aandacht voor cultuurhistorie volgens het 

bureau tekort schiet en problemen op kan leveren. Het moment waarop de meeste invloed kan 

worden uitgeoefend lijkt dan ook vooral het proces of de planvorming voordat er aan een 

bestemmingsplan gewerkt wordt. 

 

Keuzes en afwegingen vóór het bestemmingsplan 

Nieuwe ontwikkelingen liggen op dit moment vaak stil, maar toch is er bij nieuwe 

bestemmingsplannen zeer regelmatig sprake van bestaande plannen die al voor een groot deel 

vastliggen. Dit zijn onder andere stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen en in 

beperkte mate structuurvisies. Waar men zich bij de gemeenten vaak sterk op het 

bestemmingsplan lijkt te richten is bij de bureaus de opvatting vooral dat hierin vooral de 

vastlegging van gemaakte keuzes plaatsvindt. Die keuzes zelf worden in een (veel) eerder 

stadium gemaakt. 

Vrijwel alle geïnterviewde adviseurs zijn betrokken bij zowel bestemmingsplannen als 

ruimtelijke plannen die daaraan vooraf gaan. De algemene opvatting is dat de inbreng van 

cultuurhistorie in het bestemmingsplan vaak veel te laat is en dat hier in de voorafgaande 

plannen veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Een direct gevolg daarvan is dat men pas in 

de bestemmingsplanfase met cultuurhistorie wordt geconfronteerd, waardoor het imago als 

‘hinderbeleid’ verder versterkt wordt.  

Met name de stedenbouwkundig ontwerpers geven aan cultuurhistorie in de ontwerpen 

mee te willen nemen. Zij zien dit veelal als “gratis kwaliteit”. In de praktijk lijkt dat steeds vaker 

te lukken, maar het is nog zeker niet vanzelfsprekend. De economische belangen wegen over 

het algemeen zeer zwaar en laten weinig keuzeruimte over: 

 

“…dan komt de omgeving, de (beeld)kwaliteit van de omgeving op de tweede plaats. We 
zullen een verhaal moeten maken dat toch duidelijk de werkelijkheid kneedt naar de 
wens… als je begrijpt wat ik bedoel.” (A2) 

 

Het meenemen van cultuurhistorische waarden lijkt vooral te slagen wanneer hier duidelijk de 

meerwaarde van kan worden aangetoond. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het overtuigen van 

bestuurders: 

 

“Nee, juist de stimulering, vanuit Belvedere. […] Het is toch vooral de enorme 
hoeveelheid aan ideeën die naar voren zijn gebracht, die met name door bestuurders 
wel worden opgepikt, omdat ze daarmee kunnen scoren […] en veel meer een beeld 
hebben gekregen op welke manier ze kwaliteit kunnen inzetten.” (A2) 

 

Ook geven ontwerpers aan veel te hebben aan bijvoorbeeld de beleidsdocumenten van hogere 

overheden, zoals nota’s, (structuur-)visies en cultuurhistorische waardenkaarten. Door hiermee 
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bij een gemeente te ‘wapperen’ wordt geprobeerd de initiatiefnemer ervan te overtuigen dat 

dit de goede weg is. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een ontwikkelaar als initiatiefnemer is 

het vooral een kwestie van weten te overtuigen en enthousiasmeren. Cultuurhistorisch beleid 

van (hogere) overheden kan daarbij helpen doordat het draagvlak voor plannen hiermee bij de 

gemeente en de bevolking vergroot kan worden. De bureaus geven aan dat ontwikkelaars hier 

zeer verschillend in staan, maar over het algemeen meer aandacht voor cultuurhistorie 

beginnen te krijgen. 

 

Opdrachtverlening door particulieren 

In toenemende mate is er sprake van bestemmingsplannen waarbij particulieren de directe 

opdrachtgever zijn. Meestal gaat het daarbij om particulieren met eigen plannen die hiervoor 

een bestemmingsplan aangepast willen hebben. Gemeenten gaan hier dan mee akkoord, op 

voorwaarde dat de initiatiefnemer het bestemmingsplan laat maken en de kosten hiervan voor 

zijn rekening neemt: 

 
“Dan komen die particulieren bij ons. En als je dan zegt: ja, je moet nog dit en je moet 
nog dat… dan zeggen ze: ‘oh, wat een gedoe allemaal’. Dus een heleboel dingen zijn ze 
liever kwijt dan rijk. En het mag niks kosten. Nou, dan vragen ze een offerte op. Ze 
kiezen gewoon voor de goedkoopste.” (A1) 
 

De adviesbureaus wijzen op de voorwaarden die gesteld worden in het kader van een ‘goede 

ruimtelijke ordening’, maar moeten handelen binnen de reikwijdte van de offerte. In vrijwel alle 

gevallen is het kostenaspect voor de initiatiefnemer veruit de belangrijkste afweging en 

aandacht voor onder andere cultuurhistorie beperkt zich daardoor tot het noodzakelijke. Het 

lijkt voor de hand te liggen dat ook de keuze voor het adviesbureau hierdoor bepaald wordt (zie 

ook paragraaf 7.4).  

Het zijn uiteraard de gemeenten die op deze bestemmingsplannen toe moeten zien en 

hierin moeten sturen. Zoals een medewerker zijn collega’s en het bestuur bij andere gemeenten 

beschreef lijkt dat echter maar weinig te gebeuren: 

 

“Heel veel gemeentes zijn best wel serviel. In de trant van: oh, wilt u dat? Oh, wij zorgen 
wel voor medewerking. […] En dat is wel triest. Ze moeten veel meer beseffen dat ze 
gewoon randvoorwaarden moeten stellen. […]Hou die regie vooral bij jezelf.” (A11) 
 

Het zijn vooral de grotere gemeenten die de regie ook daadwerkelijk bij zichzelf weten te 

houden. Zij kiezen bijvoorbeeld samen met de initiatiefnemer een adviesbureau uit en blijven 

zoveel mogelijk in de planvorming betrokken. Het zijn de gemeenten met weinig capaciteit die 

dit vaker uit handen geven en al snel geneigd lijken veel toe te staan: 

 

“Ze zijn allang blij dat er gebouwd wordt, dus vooral niet moeilijk doen.” (A3) 

 

Van de in paragraaf 5.4 beschreven opties bij het omgaan met cultuurhistorie lijken het slopen 

of het niet gebruiken nog altijd het meest voor te komen. Het herstellen of gebruiken van 

cultuurhistorische waarde gebeurt vooral sporadisch en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Dit 

laatste gebeurt met name bij grote ontwikkelingen, zoals industriële complexen, waar 

cultuurhistorie in dat geval als meerwaarde wordt gezien. In welke mate particulieren ervoor 

kiezen cultuurhistorie te vermijden door bijvoorbeeld andere locaties te zoeken blijft 

onduidelijk. 
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Hoewel bestemmingsplannen door particulieren relatief weinig voorkomen kunnen ze wel 

veel invloed hebben. Het is zeer afhankelijk van de betreffende gemeenten in hoeverre 

voorwaarden gesteld worden en er regie wordt gehouden. De gemeente zal het plan uiteindelijk 

zelf vast moeten stellen, maar het is onduidelijk hoe vaak dat gebeurt zonder dat bijvoorbeeld 

het belang van cultuurhistorie voldoende gewaarborgd is. De neiging van gemeenten om 

ontwikkelingen snel toe te staan lijkt in dat geval vaak een goede afweging van belangen in de 

weg te staan.  

 

7.4 De gemeenten en de adviesbureaus 

Op basis van de vorige twee paragrafen kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

verschillende typen gemeenten en adviesbureaus. In een schema (figuur 7.1 op de volgende 

pagina) worden de ‘stereotype gemeenten’ beschreven die in de praktijk zichtbaar worden, met 

daarbij de gevolgen voor de keuzes en afwegingen ten aanzien van cultuurhistorie. 

Bij de gemeenten is de verdeling uit paragraaf 7.2 in drie typen gemeenten gehanteerd. De 

groep ‘zonder beleid’ omvat grofweg tweederde van alle gemeenten, zoals beschreven in het 

onderzoek van Royal Haskoning. De overige gemeenten kunnen worden verdeeld in de groep 

‘beperkt beleid’ en ‘volwaardig beleid’, waarvan de laatste vanuit het oogpunt van 

cultuurhistorie als een streefdoel kan worden gezien. 

Met betrekking tot de adviesbureaus kunnen (op basis van de gevoerde gesprekken en de 

ervaringen van gemeenten en andere organisaties) over het algemeen twee typen worden 

onderscheiden. Daarbij moet opgemerkt worden dat het niet per definitie de bureaus zelf zijn 

die deze kenmerken hebben, maar dat dit ook afhankelijk is van de betrokken personen, hun 

enthousiasme en expertise. Desondanks zijn tussen de benadering van de adviesbureaus ook 

verschillen zichtbaar. Dit leidt tot een globale tweedeling in een meer ‘faciliterende’ aanpak, 

waarbij het bureau vooral fungeert als een instrument van de gemeente en een ‘idealistische 

benadering, waarbij het bureau vaker een eigen bijdrage lijkt te willen leveren en cultuurhistorie 

soms in het plan probeert te krijgen. 

Bij de faciliterende bureaus wordt de aandacht vooral gevestigd op de planologisch-

juridische aspecten van een plan en in mindere mate op de afweging van belangen die daaraan 

ten grondslag ligt (dit wordt dan vooral als taak van de gemeente gezien). Bij de meer 

‘idealistische’ aanpak voelen de bureaus zich meer betrokken bij de planvorming en leggen zij 

een relatief groot deel van de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Dit heeft soms (maar niet altijd) 

te maken met de grootte van het bureau: 

 

“Die zijn vrij klein en je merkt dat daar gewoon onderling overlegd wordt. Van wat moet 
daar nu in staan? Dat is het voordeel van de kleine bureaus. Die hebben het eerder 
door dan de grote.” (A9) 

 

 Zij zien het ook als een taak van het bureau om de gemeente niet alleen op gebreken, maar ook 

op kansen te wijzen. Zoals blijkt uit de vorige paragrafen is dit bij bestemmingsplannen veel 

minder het geval dan bij plannen die hieraan vooraf gaan. 
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Adviesbureau 

Gemeente 

Faciliterend Idealistisch 

Geen beleid 
Wettelijke vereisten 

(‘minimaal’) 
Overtuigen/enthousiasmeren 

Beperkt beleid Sterke individuele invloed 
Discussie over inhoud en 

interpretatie 

Volwaardig beleid Controleren Integrale planning 

Figuur 7.1: Wisselwerking tussen gemeenten en bureaus 

 

Wanneer de bovenstaande groepen tegenover elkaar worden gezet ontstaat een beeld van de 

gevolgen die dit heeft ten aanzien van de keuzes en afwegingen in het planvormingsproces. De 

wisselwerking tussen gemeente en bureau bepaalt in zekere mate op welke manier keuzes en 

afwegingen worden gemaakt. 

De gemeenten ‘zonder beleid’ hebben vaak te weinig capaciteit en/of kennis om zich met 

meer dan het noodzakelijke aan cultuurhistorie in ruimtelijke plannen bezig te houden. 

Uiteraard gebeurt dit wel, maar vaak in de vorm van beeldkwaliteit en het rekening houden met 

bestaande karakteristiek. In de praktijk lijken deze gemeenten ook vaker bureaus aan te trekken 

die een meer faciliterende rol spelen. Dit heeft te maken met kostendruk, maar soms ook 

terughoudendheid meer aandacht aan cultuurhistorie te besteden, vanwege onbekendheid met 

het onderwerp of angst voor al te veel belemmeringen. Het resultaat is dan vaak een 

(bestemmings-)plan waarin aan de wettelijke vereisten voldaan wordt, maar niet naar iets 

‘extra’s’ wordt gezocht. De rol van cultuurhistorie blijft dan in de regel beperkt tot een korte 

beschrijving in de toelichting met weinig invloed op de betekenis van het plan zelf. 

Wanneer deze gemeenten de opdracht verlenen aan een bureau waar dit iets ‘idealistischer’ 

op wordt gepakt zal worden geprobeerd door het enthousiasmeren en het overtuigen van 

belangen de rol van onder andere cultuurhistorie in het plan te vergroten. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door zeer beperkt cultuurhistorisch onderzoek te doen en de resultaten met de 

gemeente te communiceren: 

 

“…en wordt zo’n gemeente vaak enthousiast. Van goh, dat wisten we helemaal niet. Is 
er misschien nog meer? En dan is het zo dat we vaak wel een aanvullend onderzoek 
mogen doen. Dat komt wel eens voor. Maar dat zijn dan de leuke successen. Ik moet 
helaas melden dat het omgekeerde ook vaak voorkomt.” (A5) 
 

Opnieuw blijkt daarbij dat met name de adviesbureaus veel kansen zien in de structuurvisie als 

strategisch (en integraal) document: 

 
“We maken heel veel structuurvisies hier. Ook een manier waarop we stiekem die 
cultuurhistorie er een beetje in schuiven. Ook al wordt daar niet om gevraagd.” (A5) 
 

In de gemeenten met eigen medewerkers cultuurhistorie of medewerkers ruimtelijke ordening 

die zich daar zeer sterk voor maken is een ander beeld zichtbaar. Met name hun persoonlijke 
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invloed kan van groot belang zijn voor de aandacht die aan cultuurhistorie wordt besteed (zie 

hiervoor ook de voorgaande paragrafen). Dit gebeurt door het overtuigen van wethouders, 

raadsleden en collega’s (de planjuristen of procesmanagers). Deze laatsten hebben vooral 

contact met de adviesbureaus en via hen moeten medewerkers cultuurhistorie vaak hun 

belangen behartigd zien worden. Wanneer het bureau een meer faciliterende rol heeft zal in 

verhouding veel van de coördinatie en samenwerking binnen de gemeente afhangen. Met de 

meer idealistische bureaus zal eerder een discussie ontstaan over bijvoorbeeld de waardering 

van cultuurhistorische waarden. Soms levert dit voor de bureaus ook problemen op, wanneer 

medewerkers cultuurhistorie dit bijvoorbeeld nog niet of weinig vanuit de ruimtelijke ordening 

benaderen: 

 
“Kleine gemeenten zijn makkelijk. Grote gemeenten hebben een eigen dienst dus. Het 
moeilijkste zijn de gemeenten die daar tussenin zitten. We hebben toch nog wel wat 
gemeenten waar eigenlijk net niet voldoende kennis aanwezig is. En dan staat een 
ambtenaar voor zijn vakgebied, maar die mist soms dan toch even de brede kijk. Dat 
maakt het lastig.” (A2) 

 

De hier genoemde grote gemeenten met een eigen ‘dienst’ komen zeer weinig voor. Deze 

hebben over het algemeen waardenkaarten tot hun beschikking (archeologisch, maar steeds 

vaker ook cultuurhistorisch breed), ontwikkelen beleid en stellen soms zelfs richtlijnen voor 

ruimtelijke plannen op. Bij de meer faciliterende aanpak door bureaus is er in dat geval vooral 

sprake van controle vanuit de gemeente, of cultuurhistorie zoals gewenst in de plannen terecht 

komt, en vanuit het bureau of dit ook juridisch mogelijk en wenselijk is. De inbreng komt in dat 

geval inhoudelijk grotendeels van de afdelingen cultuurhistorie. Deze communiceren weer met 

de projectleiding. Het echter maar de vraag of zij daarmee ook tot de besluitvorming weten 

door te dringen: “Maar als er dan een tekst komt, dan moet je wel even kijken: is het goed 

overgenomen?” [G10].  

Wanneer het bureau bij deze gemeenten de meer idealistische aanpak heeft kan er in theorie 

een situatie ontstaan waarin de gemeenten en het bureau elkaar goed aan kunnen vullen. 

Aangegeven wordt dat bureaus dan best wel met eigen ideeën komen en dat dit ook 

gewaardeerd wordt. Aan de andere kant blijkt dat deze gemeenten inhoudelijk relatief veel 

kennis in huis hebben en veeleisend zijn. Dan blijkt dat in dit opzicht de kennis bij sommige 

bureaus nog tekort schiet: 

 
“Je merkt dat men toch nog erg zoekende is. We merken aan hun reactie dat het nog 
niet uitgewerkt is allemaal. Dat weten zij ook nog niet. Denk ik. Die specialistische 
expertise is daar niet aanwezig. Het gaat daar helemaal mank op.” (G6) 
 
“Dan worden keer op keer de mensen die met ruimtelijke ontwikkeling bezig zijn binnen 
de gemeente teleurgesteld in het bureau, waarvan ze dachten: deze kan het wel.” (G2) 
 

Deze kennis moet dan vaak nog bij externen in worden gehuurd. Ook bij de adviesbureaus is de 

integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening een ontwikkeling die zich maar 

langzaam voltrekt. Desondanks kan het actief meedenken door bureaus een belangrijke bijdrage 

leveren aan een integrale planning, waar ook cultuurhistorie een belangrijk(er) deel van 

uitmaakt: 

 

“Ik verwacht van het bureau een meerwaarde. Wij geven dingen aan, maar zij geven 
ook aan. Dan moet het af en toe ook een klankbord zijn. Maak dingen bespreekbaar, 
maar kom dan wel met een goede motivering. Als hun motivering goed is dan heb ik er 
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geen moeite mee. Ik zeg ook altijd: je moet ook niet kritiekloos alles overnemen. Ik vraag 
wel om hun mening.” (G4) 

 

7.5 Andere partijen 

Particulier initiatief 

Naast de inspraakmogelijkheden, die wettelijk vastgelegd zijn, zijn er nog verschillende 

manieren waarop particulieren bij de planvorming betrokken raken en worden. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan om initiatiefnemers of betrokkenen, maar ook om belangengroepen, zoals 

historische verenigingen. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van klankbordgroepen, zowel 

door gemeenten als bureaus (de mate waarin dit gebeurt lijkt per bureau te verschillen). Vaak 

gebeurt dat met plannen voor het landelijk gebied en in gemeenten waar cultuurhistorie al een 

relatief grote rol speelt. Adviesbureaus geven echter ook aan dat, ondanks een groeiende 

aandacht voor cultuurhistorie, in de praktijk het initiatief toch vaak vanuit de overheid moet 

komen: 

 

“Want het draagvlak, daar komt het eigenlijk op neer, dat draagvlak komt niet van 
onderop. En als dat er al is dan is het een vrij smalle basis.” (A1) 

 

Onder andere bij die bureaus ontstaat daarbij een zekere angst voor deze “smalle basis”, waar 

meestal een meer traditionele kijk op cultuurhistorie bestaat. Personen of groepen met 

interesse in cultuurhistorie leggen dan nog vaak een sterke nadruk bij bescherming en 

conservatie. De omschakeling van monumenten naar ruimtelijke ordening, en van behouden 

naar ontwikkelen is dan vaak erg moeilijk: 

 

“Behoudzucht. Gewoon behoudzucht. Dus niet behoud door ontwikkeling, het credo, 
maar behoud voor het behoud! Het is mooi, ik heb daar nog met mijn broertje 
geknikkerd en er mag NIETS aan veranderen. Dat is de grote vrees.” (A1) 

 

Hoe hier verder mee om wordt gegaan verschilt per gemeente. Een van de geïnterviewden gaf 

aan verschillende organisaties te laten samenwerken om de (cultuurhistorische) agenda op te 

stellen, waarna vervolgens verder werd gezocht naar mogelijke uitwerkingen en 

ontwikkelingskansen. Een andere liet weten mensen te informeren over de planvorming en hier 

bij hen regelmatig op terug te komen, om hen zo betrokken te houden en zo ook draagvlak voor 

in latere fases te creëren. 

In het rapport van Royal Haskoning (2008, p. 80) wordt aangegeven dat de “sympathie” voor 

cultuurhistorie kan verminderen door onderzoeksverplichtingen en extra kosten in het proces. 

In sommige gevallen blijkt dit echter ook omgekeerd te werken. Enkele gemeenten gaven aan 

dat ook burgers soms “in opstand komen” wanneer er sprake is van planvorming waarin te 

weinig met cultuurhistorie rekening gehouden wordt. Zij verwachten steeds meer aandacht voor 

de identiteit van een plaats. Zeker wanneer er (door onderzoek) meer bekend wordt over de 

geschiedenis van een locatie nemen de betrokkenheid en het enthousiasme toe. Het zijn vooral 

de “kleinschalige archeologische onderzoeken die vaak niets opleveren” waartegen de meeste 

weerstand ontstaat. Door het vaak beperkte resultaat wordt ook het nut er niet van ingezien: 

het onderzoek heeft geen meerwaarde voor de betekenis van een plaats en, belangrijker, kan 

het draagvlak voor cultuurhistorie verkleinen. 
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Commerciële bureaus 

Commerciële cultuurhistorische adviesbureaus worden zeer wisselend door gemeenten ingezet. 

Meestal wordt hier gebruik van gemaakt voor het samenstellen van archeologische 

verwachtingswaardenkaarten (om meer duidelijkheid en informatie te hebben dan met de 

minder gedetailleerde kaarten die al beschikbaar zijn). Zoals eerder beschreven grijpen sommige 

gemeenten dit aan om direct cultuurhistorie breed in kaart te brengen.  

In de gesprekken bij gemeenten werd echter ook meerdere keren aangegeven dat het 

moeilijk is cultuurhistorie breed te laten onderzoeken. Bureaus zijn vaak sterk gespecialiseerd in 

bepaalde aspecten van cultuurhistorie, zoals archeologie of bouwhistorie: 

 

“En je merkt duidelijk dat die verschillende bureaus verschillende expertises hebben. En 
verschillende methoden. De ene komt met een veel betere analyse dan de andere. En 
eh, dat is van allerlei verschillende factoren afhankelijk.” (G9) 

 

Aangegeven wordt dat er weinig tot geen bureaus zijn die dit echt goed breed op te kunnen 

pakken. Bovendien ontwikkelt ieder bureau eigen methoden en lijkt het in de praktijk moeilijk te 

zijn deze te combineren. Naast de verschuiving van cultuurhistorie van monumentenzorg 

richting ruimtelijke ordening is er dus sprake van een tweede soort integratie: die van 

cultuurhistorische aspecten onderling. Ook dit lijkt in de praktijk nog lang niet vanzelfsprekend 

te zijn. 

 

Externe procesmanagers 

Een van tevoren niet verwachte factor die een rol speelt in het planproces is de (externe) 

projectmanager. Deze lijken steeds vaker door gemeenten aangetrokken te worden om het 

planproces soepeler te laten verlopen. Dit biedt kansen om plannen zo integraal mogelijk op te 

pakken, maar levert volgens sommige adviesbureaus en medewerkers cultuurhistorie ook 

nadelen op wanneer het om cultuurhistorie gaat: 

 

“…steeds vaker zijn die projectleiders procesmanagers minder inhoudelijke mensen. En 
vaak zijn die alleen maar gebaat bij het halen van de plannen, zorgen dat dingen op tijd 
klaar zijn. Ze hebben minder het gevoel bij het product dat je maakt. Dat is wel eens 
lastig, dat je dan een inhoudelijk argument hebt om het iets ingewikkelder te maken 
terwijl hij het alleen maar belangrijk vindt zo simpel mogelijk… dan gaat de procedure 
sneller door.” (A4) 
 
“[je] kan dan wel roepen, maar als de projectleider dat niet goed overneemt…” [G10] 

 

Dit zijn veelal mensen mensen die onbekend zijn met het (plan-)gebied en daarom geen of 

weinig kennis hebben van de aanwezige cultuurhistorie. Bovendien worden zij vaak 

ingeschakeld omdat er sprake is van grote, tegenstrijdige belangen en wordt er vaak sterke druk 

uitgeoefend door bijvoorbeeld projectontwikkelaars en het gemeentelijk bestuur. Hierdoor 

komen zij in een positie terecht waarin het proces vooropstaat en cultuurhistorie “vaak 

vergeten kan worden”. Dit leidt in de praktijk vaak tot vrij harde politieke uitspraken voordat er 

sprake is geweest van een goede belangenafweging en na is gedacht over de uitvoering. Met 

name wanneer dan vanuit de gemeente de cultuurhistorische belangen dan niet ‘verdedigd’ 

worden kan de rol hiervan in het proces beperkt worden. 

 



7: Tussen Droom en Daad: keuzes en afwegingen in het planproces 

 111  

7.6 Samengevat: de factoren 

De voorgaande paragrafen is geprobeerd de gemeentelijke praktijk te beschrijven vanuit het 

perspectief van een aantal gemeenten, adviesbureaus en andere partijen. Ten aanzien van de 

gemaakte keuzes en afwegingen bij gemeenten kunnen enkele uitspraken worden gedaan over 

de verwachte factoren die hierop van invloed zijn (zie paragraaf 5.5). 

 

Wetten en regels 

Het is niet verwonderlijk dat wetten en regels een belangrijke factor zijn bij de keuzes en 

afwegingen in het planproces. Deze vormen het kader; de basis waarbinnen gewerkt wordt. 

Daarbij zijn twee effecten duidelijk merkbaar. Ten eerste wordt hiermee bepaald wat het 

absolute minimum is waar gemeenten aan moeten doen. Gedacht kan worden aan de 

verplichtingen in de Wamz (zie paragraaf 3.2) en de voorwaarden die aan het bestemmingsplan 

gesteld worden voor een ‘goede ruimtelijke ordening’. Hiermee wordt in feite een minimum aan 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening gegarandeerd. 

Tegelijkertijd is een ontwikkeling zichtbaar waarin gemeenten zich ‘indekken’ tegen 

mogelijke gevolgen van deze wetgeving. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het opstellen van 

een archeologische of zelfs (complete) cultuurhistorische waardenkaarten om zo meer 

duidelijkheid te krijgen over de aanwezige waarden en de consequenties hiervan. In de praktijk 

gebeurt dat vooral na slechte ervaringen (in het bijzonder beroepen bij de Raad van State) in 

eerdere processen.  

Wetten en regels kunnen ook een belangrijk indirect effect hebben. Omdat gemeenten (in 

het geval van archeologie) toch rekening met cultuurhistorie moet houden wordt het gelijk maar 

zo breed mogelijk opgepakt. Het omgekeerde is echter ook het geval: wanneer veel ‘moet’ 

groeit de weerstand en is men minder geneigd meer aandacht dan het minimale aan 

cultuurhistorie te besteden.  

 

Beleid 

Wanneer het gaat om beleid kan een tweedeling gemaakt worden tussen het gemeentelijk 

beleid en dat van hogere overheden (provincies, Rijk en bijvoorbeeld ook regio’s). Afhankelijk 

van de capaciteit en houding van de gemeente is dit beleid van hogeraf vaak kaderstellend en 

geeft het (afhankelijk van de mate waarin dit beleid uitgevoerd en gecontroleerd wordt) 

voorwaarden voor de gemeentelijke planvorming. Opvallend is dat medewerkers cultuurhistorie 

beleid van hogere overheden regelmatig als stok achter de deur gebruiken. Hiermee weten zij 

hun collega’s (ruimtelijke ordening) blijkbaar te overtuigen van het belang van cultuurhistorie. 

Ook is opvallend dat specifiek gemeentelijk cultuurhistorisch beleid vaak ontbreekt of van 

weinig invloed is. Slechts (vaak grotere) gemeenten met medewerkers die specifiek voor 

cultuurhistorie aangesteld zijn lijken in staat effectief cultuurhistorisch beleid op te stellen en dit 

van belang te laten zijn in hun ruimtelijke plannen.  

Daarbij is zowel bij gemeenten met als zonder medewerkers cultuurhistorie een zelfde 

praktijk zichtbaar: Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar het bestemmingsplan. Voor 

ruimtelijke ordenaars is cultuurhistorie een van de onderwerpen die in het bestemmingsplan ter 

sprake (moeten) komen. Voor medewerkers cultuurhistorie wordt het bestemmingsplan als een 

kans gezien cultuurhistorie ‘vast te leggen’. Aangenomen kan worden dat dit vooral te maken 

heeft met de juridische borging die met het bestemmingsplan bereikt kan worden. Het wordt 

gezien als de enige ‘echte’ manier om een goede bescherming van cultuurhistorie te kunnen 

garanderen.  
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Wanneer gekeken wordt naar het ruimtelijke instrumentarium is de rol van andere plannen, 

met name structuurvisies, zeer beperkt. Inventarisaties en analyses komen hier maar zeer 

beperkt in voor. In bijna geen enkel interview komt de structuurvisie spontaan ter sprake en 

wanneer hiernaar gevraagd wordt geven medewerkers cultuurhistorie aan dat deze plannen 

veel te globaal en abstract zijn om er iets mee te kunnen.  

 

Lobby’s 

Het effect van lobby’s blijkt een belangrijke invloed te kunnen hebben die (zoals de naam al 

aangeeft) vooral indirect is. In veruit de meeste gevallen gebeurt dit in de vorm van 

ontwikkelaars of andere initiatiefnemers die hun plannen willen ‘verkopen’ aan de gemeente. In 

mindere mate is soms sprake van druk vanuit de bevolking, voor behoud van identiteit en 

kwaliteit van een gebied, of juist vraag naar bedrijvigheid en mogelijkheden om te bouwen. De 

daadwerkelijke keuzes en afwegingen worden echter vaak gemaakt op basis van plannen van 

ontwikkelaars en andere initiatiefnemers, waar andere ‘lobby’s’ vervolgens op wisselende 

momenten in het proces worden betrokken: van mogelijkheden om mee te denken tot het 

indienen van zienswijzen. 

Ook de manier waarop met lobby’s om wordt gegaan kan verschillen. Sommige adviseurs 

gaven aan zeker niet te veel rond te vragen hoe andere organisaties over een plan denken. 

Hiervoor wordt, strikt volgens de wet, de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 

gebruikt. Dit heeft onder andere te maken met de tijd die hierin geïnvesteerd moet worden. Een 

van de geïnterviewden gaf bovendien aan dat de angst voor wat hij omschreef als 

‘Heemschutters’ ook aanwezig is, waar het vaak moeilijk of niet mee samenwerken is. Andere 

bureaus zijn eerder geneigd te werken met bijvoorbeeld klankbordgroepen, mede afhankelijk 

van hoe de gemeenten daar tegenaan kijkt. 

 

Externe betrokkenen 

De groep van externe betrokkenen is een factor waar in andere onderzoeken (paragraaf 5.2) 

relatief weinig aandacht aan besteed wordt, maar die minstens zo belangrijk is als andere 

factoren. In de eerste plaats zijn dit de adviesbureaus, die vrijwel alle ruimtelijke plannen 

opstellen. Afhankelijk van de gemeente kunnen zij dienen als instrument voor het maken van 

plannen óf als adviesbureau dat het plan voor de gemeente maakt. Dit laatste lijkt met name 

het geval te zijn, waarbij gemeenten vooral informatie aanleveren en randvoorwaarden geven, 

maar ten aanzien van cultuurhistorie veel keuzes en afwegingen bij het bureau worden 

neergelegd. Het is dan vooral afhankelijk van het bureau hoe dit wordt opgepakt en of (in 

beperkte mate) wordt geprobeerd de aandacht en mogelijkheden voor cultuurhistorie in de 

plannen te vergroten. Zelf zien de bureaus hier in het bestemmingsplan (zie hierboven) veel 

minder mogelijkheden, en geven de voorkeur aan bijvoorbeeld structuurvisies en 

beeldkwaliteitsplannen. 

Naast ruimtelijke adviesbureaus wordt door gemeenten (en andere bureaus) ook van 

cultuurhistorische adviesbureaus gebruik gemaakt; meestal voor het opstellen van kaarten en 

inventarisaties. Het vaststellen hiervan is wat bij gemeenten vaak de meeste problemen op lijkt 

te leveren, onder andere uit angst voor de gevolgen (lees: beperkingen) die dit mogelijk zou 

kunnen hebben. Wanneer dit eenmaal gebeurd is geven gemeenten aan vaak weinig moeite te 

hebben deze waarden ook in de ruimtelijke plannen te krijgen en lijken daarbij slechts beperkt 

concessies te moeten worden gedaan. Groter zijn mogelijk de problemen met de 

cultuurhistorische aspecten onderling, die nog lang niet altijd goed in één onderzoek, analyse of 

kaart samen te voegen zijn. 
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Tot slot is nog sprake van externen in de vorm van (regionale) samenwerkingen, 

steunpunten en andere (advies-)organisaties. Het zijn echter vooral de gemeenten die zelf al 

meer aandacht voor cultuurhistorie hebben die hier gebruik van maken. Uitzonderingen hierop 

ontstaan wanneer deze organisaties wel meer voet aan de grond krijgen en ook de ‘minder 

geïnteresseerde’ gemeenten kunnen enthousiasmeren. 

 

Individuele invloed 

Een wisselwerking tussen beleid en individuele invloed lijkt voor de hand te liggen: hoe meer 

beleid wordt vastgesteld en hoe systematischer een gemeente werkt, hoe minder in theorie 

afhangt van het enthousiasme en de daadkracht van personen. 

Dit lijkt echter niet zo te zijn: er is vooral sprake van verschuivingen in de rol van die 

persoonlijke invloed. Wanneer geen of weinig beleid aanwezig is hangt veel af van wethouders 

en raadsleden, gemeentelijke ambtenaren en ook de opstelling van het adviesbureau (de 

adviseur). In feite is deze persoonlijke invloed op dat moment verantwoordelijk voor een groot 

deel van de aandacht voor cultuurhistorie méér dan noodzakelijk en/of verplicht is. Wanneer 

het beleid in de gemeente zich meer ontwikkelt, in de vorm van medewerkers cultuurhistorie en 

beleidsdocumenten verschuiven de keuzes en afwegingen in de planvorming van ‘of’ 

cultuurhistorie een rol speelt naar ‘hoe’ en ‘hoe vaak’ dat het geval is. Het is dan niet langer een 

van de belangen waar rekening mee gehouden moet worden, maar een belang waarvoor men 

zorgt dat er rekening mee wordt gehouden. Het is afhankelijk van de kennis van medewerkers 

(met name over ruimtelijke ordening), de onderlinge relaties en verhoudingen en de mate 

waarin anderen (wethouders, raadsleden, initiatiefnemers, planjuristen) overtuigd en 

geënthousiasmeerd kunnen worden hier meer aandacht aan te besteden. Bovendien verandert 

ook de rol die kennis speelt. Wanneer cultuurhistorie binnen een gemeente beter georganiseerd 

raakt ontstaat de bekende scheiding tussen kennis over cultuurhistorie en kennis over 

ruimtelijke ordening. Het succes van de integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening 

wordt dan afhankelijk van de mate waarin beide groepen kennis van elkaars gebied opdoen en 

vooral in hoeverre zij deze uit weten te wisselen en kunnen gebruiken. 

 

7.7 Tussen Droom en Daad 

In dit hoofdstuk is geprobeerd een inzicht te geven in de praktijk waarmee gemeenten en 

bureaus te maken krijgen. Uiteraard is dit geen representatief beeld voor heel Nederland en zal 

de situatie per gemeente in werkelijkheid sterk verschillen. Hoewel gesproken is over typen 

gemeenten en bureaus zullen er in werkelijkheid veel verschillende tussenvormen en 

uitzonderingen bestaan.  

Toch kunnen verschillende typen bureaus en gemeenten worden onderscheiden, met elk in 

theorie een eigen invloed op elkaar. De keuzes en afwegingen die gemaakt worden ten aanzien 

van cultuurhistorie is weer een direct gevolg van deze relatie. Ondanks dat de gemeente 

inhoudelijk verantwoordelijk is voor de ruimtelijke plannen kan de (wisselwerking met) het 

adviesbureau hier veel invloed op hebben. Keuzes en afwegingen ten aanzien van 

cultuurhistorie vinden daardoor in feite al plaats wanneer gekozen wordt voor een adviesbureau 

en wanneer in de opdrachtverlening al dan niet om cultuurhistorie wordt gevraagd. Om van 

dromen tot daden te komen moet er ten eerste überhaupt worden gedroomd.  

 

Op basis van dit hoofdstuk zullen in hoofdstuk 8 verschillende conclusies gegeven worden die 

voortkomen uit het ‘algemene verhaal’ dat is ontstaan uit alle gesprekken. Op basis daarvan 
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kunnen verschillende aanbevelingen gedaan worden, voor zowel mogelijk vervolgonderzoek als 

de consequenties voor beleid, begeleiding en monitoring. 
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8: Conclusies en aanbevelingen 
 

8.1 Conclusies 

Cultuurhistorie in het planvormingsproces 

In de interviews bij gemeenten en adviesbureaus is de omschakeling van cultuurhistorie van een 

praktijk van conservatie naar een vorm van ‘erfgoedplanning’ duidelijk te zien. Dit is voor zowel 

cultuurhistorie als ruimtelijke ordening een grote omslag, die nog altijd aan de gang is. Met de 

Maltawetgeving en de voorgenomen modernisering van de monumentenzorg lijkt deze 

ontwikkeling nog meer in een stroomversnelling te komen.  

De beleidsbrief MoMo geeft aan: “De tijd is voorbij dat we ruimtelijke plannen maken zonder 

dat wordt nagedacht over wat de betekenis is van een plek, over wat zich daar heeft afgespeeld, 

hoe daar mensen hebben gewoond en gewerkt, en wat daarvan zichtbaar moet blijven in de 

ruimte” (OC&W, 2009, p. 28). Van oudsher heeft cultuurhistorie in de vorm van 

monumentenzorg in het teken gestaan van beschermen van waarden en het beperken van de 

mogelijkheden. Met projecten als Belvedere en de gewenste integratie van cultuurhistorie in de 

ruimtelijke ordening is deze benadering langzaam aan het veranderen. Hoewel een praktijk van 

erfgoedplanning, zoals beschreven door Ashworth (zie paragraaf 2.3) is ingezet lijkt dat nog 

slechts in beperkte mate te gebeuren. De daadwerkelijke integratie van cultuurhistorie in 

ruimtelijke plannen komt nog slechts weinig voor. 

Dat dit een moeizaam proces is wordt het duidelijkst zichtbaar bij de gemeenten, waar het 

bestemmingsplan nu vrijwel altijd als het belangrijkste instrument wordt gezien voor het borgen 

van cultuurhistorische waarden. In de praktijk blijkt dit echter vaak te laat te zijn: keuzes en 

afwegingen worden in toenemende mate ver voor deze fase in de planvorming gemaakt. Lang 

voordat er van vastlegging in een bestemmingsplan sprake is worden keuzes gemaakt in 

stedenbouwkundige plannen, ruimtelijke visies, andere ruimtelijke plannen en bijvoorbeeld ook 

‘politieke afspraken’. In feite is er spraken van ‘daden zonder dromen’, gericht op beslissingen 

die zo hard mogelijk zijn. Cultuurhistorie integreert in de ruimtelijke ordening, maar dit is vaak 

wel de ‘traditionele’ ruimtelijke ordening, waarin de juridische vastlegging in het 

bestemmingsplan centraal staat. In die visievorming die hieraan vooraf gaat blijft de rol van 

cultuurhistorie nog altijd minimaal. 

 

Opvallend is dat in feite geconcludeerd kan worden dat cultuurhistorie in de kleinere gemeenten 

soms beter geïntegreerd is in de ruimtelijke ordening dan in de grotere gemeenten. De 

belangrijkste oorzaak daarvoor is simpel: het valt al binnen het takenpakket van de ruimtelijke 

ordenaars. Hoe dit vervolgens opgepakt wordt is grotendeels afhankelijk van de kennis, 

expertise en interesse van de betrokken medewerkers. Bij de grotere gemeenten, met 

medewerkers cultuurhistorie of soortgelijke taken is de (cultuurhistorisch) inhoudelijke kennis 

veel groter, maar heeft men nog moeite de ‘taal van de ruimtelijke ordening’ te spreken. 

Wanneer dat wel gebeurt richten zij zich vooral op het bestemmingsplan, en niet het (lange) 

planologische proces dat daaraan voorafgaat. 

Een belangrijk gevolg hiervan is dat cultuurhistorie vaak nog als (het traditionele) 

hinderbeleid wordt gezien. Hoewel er bij de wens cultuurhistorische waarden te beschermen 

altijd sprake zal zijn van beperkingen in de planvorming is er daarnaast ook sprake van wat 

‘onnodige hinder’ zou kunnen worden genoemd: belemmeringen door cultuurhistorische 

waarden vanwege het feit dat deze te laat in beeld komen. Dit gebeurt wanneer keuzes en 

afwegingen worden gemaakt zonder cultuurhistorie daarbij te betrekken. Dit is iets dat sommige 

gemeenten tot hun schade hebben ondervonden. Pas in een late fase van het planproces blijkt 
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cultuurhistorie dan een aspect waarmee rekening gehouden moet worden, terwijl dat veelal 

niet meer goed mogelijk is.  

 

Ook de contacten tussen gemeenten en de adviesbureaus spelen een belangrijke rol. De factor 

‘persoonlijke invloed’ lijkt daarbij van groot belang. De personen die zich met ruimtelijke 

plannen bezighouden bevinden zich over het algemeen in een ‘smalle basis’ (zie figuur 8.1). Dit 

zijn vaak medewerkers ruimtelijke ordening en/of planjuristen die direct contact hebben met de 

‘projectgroep’ bij het ingeschakelde adviesbureau. In sommige gevallen kan daarbij in het 

centrum nog een projectmanager aanwezig zijn.  Vanuit zowel de gemeente als het bureau vindt 

vervolgens beïnvloeding plaats in de vorm van informatie, kennis en expertise. Hoeveel van die 

‘dromen’ ook daadwerkelijk omgezet worden in ‘daden’ (het plan) hangt af van de mate waarin 

dit tot de groepen in het middelpunt weet door te dringen. 

De hier beschreven situatie zal uiteraard lang niet altijd het geval zijn. Ook invloed van 

andere personen en organisaties is er niet in opgenomen, maar toch lijkt dit een beeld dat 

regelmatig uit de interviews ontstaat. Het verklaart de relatief goede integratie van 

cultuurhistorie wanneer dit een taak van de ruimtelijke ordenaars is (zij staan al in het 

‘middelpunt’ en hebben veel directe invloed op het plan) en laat ook goed zien op welke manier 

medewerkers cultuurhistorie soms moeten ‘strijden’ voor hun belangen, door te proberen zo 

dicht mogelijk bij het proces van keuzes en afwegingen te komen. Vanuit de bureaus gezien is 

slechts een kleine groep bij een plan betrokken en kan er wanneer dat nodig is (en er budget is) 

expertise van binnen (of buiten) de organisatie aan worden getrokken. 

 

 
Figuur 8.1: Contact tussen gemeente en bureau 

 

Om cultuurhistorie goed in ruimtelijke keuzes en afwegingen mee te kunnen nemen is het 

vooral nodig dit te verschuiven naar eerdere fases in de planvorming en strategisch, wervend 

beleid als uitgangspunt te nemen. Dit is een proces waar veel bureaus en enkele gemeenten 

voor pleiten. Met name de adviesbureaus zien meer potentie in strategische plannen over een 

lange termijn, zoals structuurvisies en andere ‘wervende’ plannen. Ook zien zij veel meer kansen 

om al in de ‘vroegste’ plannen (bijvoorbeeld stedenbouwkundige ontwerpen) al meer rekening 

met cultuurhistorie te houden. Gezien vanuit figuur 8.1 is het daardoor mogelijk het 

‘middelpunt’ van de planvorming te verbreden.   
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Voor gemeenten betekent dit, na in de eerste plaats het opnemen van cultuurhistorie in de 

opdrachtverlening (aan adviesbureaus) vooral het vroegtijdig in beeld brengen van de 

aanwezige waarden en het communiceren van het belang hiervan. De kansen die documenten 

als de structuurvisie hiervoor bieden lijken door gemeenten nog te weinig te worden gezien. 

Ondanks dat hier geen juridische binding van uitgaat kan het als een belangrijke indicator voor 

de door de gemeente gewenste toekomst worden gezien en kan dat beeld bovendien 

gecommuniceerd worden. Wanneer hierin ook aandacht voor cultuurhistorie gevraagd wordt en 

ten aanzien hiervan wensen worden geformuleerd kan het (met het oog op draagvlak) voor 

initiatiefnemers aanleiding zijn hun plannen hierop aan te passen. Ook voor de gemeente zelf 

kan een grotere nadruk op strategische planning van nut zijn: naast een reclame voor de 

gewenste toekomst kan het ook een goed beeld geven van aanwezige waarden en geeft het de 

mogelijkheid de consequenties van verschillende keuzes met elkaar te vergelijken. 

Door cultuurhistorie zo in een vroeg stadium in de afwegingen mee te nemen kan de kans 

op cultuurhistorie als ‘hindermacht’ later in de planvorming mogelijk grotendeels worden 

voorkomen.  

Om een integrale afweging te kunnen maken, waarin cultuurhistorie een ‘volwaardige’ rol 

speelt zullen ook adviesbureaus hiervoor de ruimte moeten krijgen. Het beeld ontstaat dat 

bureaus vaak kansen en kwaliteit zien, maar dat zij hierin beperkt worden door beperkingen aan 

onderzoek en analyse en het moeten werken met een vastgesteld budget. 

Voor de bureaus betekent dit dat zij gemeenten en andere opdrachtgevers moeten 

overtuigen van het belang van een integrale aanpak, waarbij ook cultuurhistorie vanaf het begin 

een afwegingsfactor is. Ook hierover moet bij die bureaus kennis aanwezig of beschikbaar zijn 

om hier goed over te kunnen adviseren. 

Een verschuiving naar strategische planning betekent niet dat cultuurhistorie in het 

bestemmingsplan minder van belang is. Om dit in het bestemmingsplan goed te waarborgen lijkt 

het betrekken van cultuurhistorie in een zeer vroeg stadium echter noodzakelijk. Wanneer dat 

niet gebeurt blijft de ruimte hiervoor in het bestemmingsplan vaak beperkt tot een algemene 

beschrijving in de plantoelichting met weinig of geen directe invloed. Daarmee wordt 

cultuurhistorie in feite gedegradeerd tot een onderwerp dat ‘genoemd moet worden’. 

Daarnaast betekent het ook niet dat meer cultuurhistorie specifiek in het bestemmingsplan 

beschermd wordt. Winst op dit gebied lijkt vooral te behalen door een ‘Belvederebenadering’ 

waarin ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden die op cultuurhistorie geïnspireerd zijn en/of 

hier mogelijkheden in zoeken, zonder dat deze waarden daadwerkelijk een beschermde status 

krijgen. Meerdere bureaus geven aan deze kansen wel te zien, maar beperkt te worden door de 

te behalen doelstellingen. 
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Gemeenten en bureaus 

De rol die adviesbureaus spelen in het proces van keuzes en afwegingen was van tevoren een 

onbekende factor. Over het algemeen kan worden gezegd dat deze sterk onderschat wordt. Het 

zijn weliswaar de gemeenten die (bestemmings-)plannen uiteindelijk goedkeuren en bij wijze 

van spreken de knoop doorhakken, maar met name bij de kleine gemeenten met beperkte 

capaciteit lijken het vaak de bureaus te zijn die zich met de keuzes en afwegingen bezig houden. 

Gemeenten houden daarbij in meer of mindere mate regie, stellen voorwaarden op en zijn 

verantwoordelijk voor het resultaat, maar uiteindelijk worden de plannen niet door de 

gemeenten zelf gemaakt. 

Dit leidt ertoe dat ook veel keuzes en afwegingen ten aanzien van cultuurhistorie bij de 

adviesbureaus komen te liggen. Hoe zij dat oppakken hangt dan van verschillende factoren af. 

Vooral de (druk bij) de opdrachtverlening is hierop van invloed: zelfs wanneer een bureau meer 

zou willen doen is hier in de offerte, en dus in de plannen geen ruimte voor. Daarnaast heeft dit 

mogelijk ook met een instelling of bedrijfscultuur te maken, waarbij het bureau een meer 

zakelijke, faciliterende of een ‘idealistische’ rol aan kan nemen. Sommige gemeenten die wel 

expliciet naar cultuurhistorie vragen worden soms teleurgesteld in hoe daar vervolgens door het 

adviesbureau mee om wordt gegaan.  

De meeste invloed hebben de bureaus (zeker bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen) echter 

niet in de bestemmingsplannen, maar vooral in de stedenbouwkundige plannen die hier 

regelmatig aan voorafgaan. De bureaus geven aan regelmatig geconfronteerd te worden met 

plannen (van andere bureaus) waarin cultuurhistorie minder aandacht krijgt dan wenselijk is. 

Tenzij plannen hierdoor grote gebreken hebben valt er in de praktijk bijna niets meer aan te 

passen in het bestemmingsplan. 

Wanneer de bureaus zelf ingeschakeld worden voor stedenbouwkundige of andere 

ruimtelijke plannen komen zij zelf wel regelmatig met initiatieven en ideeën. Hierin worden zij 

vooral belemmerd door het moeten halen van programma’s en druk door initiatiefnemers. Hier 

blijkt dat andere sectoren, zoals milieu en natuur, die al beter en langer in de ruimtelijke 

ordening zijn geïntegreerd meestal een hogere prioriteit krijgen. De mate waarin cultuurhistorie 

in de afwegingen wordt meegenomen is in dit geval afhankelijk van de cultuur binnen het 

bureau (en de invloed die het vervolgens kan uitoefenen) en of de gemeente en andere partijen 

hierom vragen, want nu nog weinig het geval is. 
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8.2 Aanbevelingen 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het vastleggen en beschermen van 

cultuurhistorische waarden en het integreren van cultuurhistorie in de planvorming. Voor het 

eerste is het bestemmingsplan het instrument bij uitstek. Voor het tweede zal de aandacht naar 

de fases ver daarvoor moeten worden verlegd. 

Het is onmogelijk aandacht voor cultuurhistorie in de vaak informele planvorming vast te 

leggen. Dit zal dan ook vooral door overtuigen en enthousiasmeren moeten komen. De 

belangrijkste doelgroepen daarvoor zijn de initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen en de 

wethouders die hier beslissingen over nemen. Idealiter ontstaat hierdoor, bijvoorbeeld in 

offerteaanvragen, ruimte voor de adviesbureaus om ook cultuurhistorie in de plannen op te 

nemen. 

Om dit te bereiken is bij gemeenten vooral een verschuiving van de aandacht nodig van het 

bestemmingsplan naar de vaak informele processen die daarvoor plaatsvinden. De grotere, 

meer ‘georganiseerde’ gemeenten proberen die vaak zelf al te bereiken en geven aan daar ook 

steeds meer succes mee te hebben. Bij de gemeenten met beperkt of geen cultuurhistorisch 

beleid is dit slechts zeer weinig het geval. De eerstgenoemde groep heeft dan ook vooral 

ondersteuning nodig (bijvoorbeeld in de vorm van de aanpassing van het Bro) om anderen van 

het belang van cultuurhistorie te kunnen overtuigen. Vooral door middel van structuurvisies 

kunnen zij de kans grijpen zich te profileren en een kader te schetsen, dat uiteindelijk in een 

bestemmingsplan verder uitgewerkt kan worden. De laatstgenoemde groep gemeenten zal 

vooral eerst zelf nog van dit belang overtuigd moeten worden en in zekere mate van het 

bestemmingsplan af moeten kunnen stappen. Doordat cultuurhistorie hier vaak bij ruimtelijke 

ordening is ondergebracht is al sprake van relatief goede integratie in de ruimtelijke ordening. 

Het is dan ook vooral inhoudelijke ondersteuning die in deze gemeenten nodig zal zijn.  

 

Ook voor de Rijksoverheid, provincies, maar bijvoorbeeld ook Steunpunten is een verbreding 

van de aandacht nodig: van bestemmingsplan naar visies en van gemeenten naar adviesbureaus. 

Sturen op cultuurhistorie in het bestemmingsplan is nodig voor borging hiervan, maar voor 

een daadwerkelijke integratie in de ruimtelijke ordening moet cultuurhistorie in een veel 

vroeger stadium ter sprake kunnen komen. In feite vraagt dat om een voortzetting van het 

Belvedere-gedachtegoed, waarbij wordt geprobeerd het imago van cultuurhistorie als 

hindermacht te verkleinen. De aandacht kan daarbij worden gevestigd op de mogelijke 

meerwaarde van cultuurhistorie, maar ook op het overtuigen dat het in een vroege fase 

betrekken hiervan tot een soepeler proces in de verdere planvorming kan leiden. 

Een verschuiving van gemeente naar adviesbureau betekent dat de aandacht deels naar de 

ruimtelijk adviesbureaus verlegd zou moeten worden. Met ‘stokken achter de deur’, kunnen zij 

gemeenten op het belang van cultuurhistorie wijzen en hier meer ruimte voor krijgen. Vaak 

lijken zij wel kansen te zien, maar is er binnen de offerte simpelweg geen ruimte hier aandacht 

aan te besteden. Het is echter niet alleen een taak voor de bureaus om plannen te maken, maar 

gemeenten hier ook over te adviseren. De meer faciliterende bureaus zouden gestimuleerd 

kunnen worden in discussie te gaan en naar nieuwe oplossingen te zoeken. Belangrijk is wel dat 

tegelijkertijd gemeenten worden gestimuleerd hier ruimte en aandacht voor te geven en hier 

meer specifiek om vragen, zodat deze bureaus zich zo niet uit de markt prijzen. 

Tot slot lijkt een verdere integratie van cultuurhistorie op zichzelf noodzakelijk. Doordat 

archeologie, bouwhistorie en cultuurlandschap vaak nog niet goed lijken te combineren wordt 

het inventariseren en het opnemen ervan in (integrale) ruimtelijke plannen bemoeilijkt. Hoewel 
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cultuurhistorie al vaker integraal wordt meegenomen zijn het vaak nog niet alleen 

cultuurhistorici in ruimtelijke ordenaars die elkaars taal moeten leren. 

 

Verder onderzoek 

Dit onderzoek richt zich zeer specifiek op de relatie tussen ruimtelijk en cultuurhistorisch beleid. 

Met name de relatie tussen de gemeenten en de adviesbureaus is daarbij iets waar weinig over 

bekend is. Vaak wordt standaard uitgegaan van het feit dat de gemeente het bestemmingsplan 

maakt. In werkelijkheid lijkt dat beeld genuanceerder te liggen. Dit is voor cultuurhistorie van 

groot belang; mede doordat dit vaak beperkt blijft tot een tekst in de toelichting, die voor een 

groot deel in handen van het bureau ligt. Kansen voor verder onderzoek liggen vooral hoe de 

bureaus met andere sectoren in ruimtelijke plannen omgaan en in welke mate zij hun stempel 

op het plan weten te drukken.  

Over de inhoud van plannen is, ook wat andere sectoren betreft, al veel bekend. Hoe die in 

houd precies tot stand komt blijft echter nog altijd een onbekend samenspel van factoren. In dit 

onderzoek is hier op het gebied van cultuurhistorie globaal op ingegaan en is geprobeerd een 

algemeen beeld te schetsen. Aan de hand van bijvoorbeeld casestudies zou dat beeld verder 

kunnen worden uitgewerkt. 

 

8.3 Tot slot 

Dit onderzoek laat vooral zien waar problemen liggen en wat er in de praktijk fout lijkt te 

gaan. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat er nog grote problemen zijn bij de integratie 

van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Zoals een van de geïnterviewden echter zei is het 

een proces dat voor milieu “…ook 10-20 jaar heeft geduurd”.  

Het kan lijken alsof cultuurhistorie soms boven alles moet gaan. Hoewel het in belang aan 

het toenemen is zal het echter een van de vele aspecten blijven waar de ruimtelijke ordening 

mee te maken krijgt. Het gaat in de eerste plaats om gaan dat een goede afweging van die 

belangen plaatsvindt.  

 

Het belangrijkste probleem dat zich aftekent lijkt niet te zijn dat cultuurhistorie vooraan in de rij 

wil staan, maar vooral dat er sprake is van onbekendheid en onwennigheid, bij zowel de 

ruimtelijke ordening als bij cultuurhistorie. Daardoor kan de gewenste belangenafweging nog 

niet altijd goed plaatsvinden. Alleen als bekend is dat dromen ook werkelijkheid kunnen worden 

kunnen die uiteindelijk ook echt tot daden leiden. 

Ondanks de verschillen tussen sectoren als milieu is er een duidelijke overeenkomst 

zichtbaar: de integratie in de ruimtelijke ordening is een proces dat zich langzaam, maar zeker 

voltrekt. Sinds het verdrag van Malta en het Belvederebeleid zijn er al grote en belangrijke 

ontwikkelingen zichtbaar geweest. Het grootste probleem op dit moment lijkt nog vooral het 

ontstaan van daden zonder dat gedroomd is. Cultuurhistorie integreert in de ruimtelijke 

ordening, maar keuzes en afwegingen vinden nog altijd laat in het proces plaats. Door de 

aandacht te verleggen en iets meer te dromen, kan blijken dat uiteindelijk er heel wat minder 

wetten en praktische bezwaren in de weg zitten. 
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Brim  Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 

Bro  Besluit ruimtelijke ordening 
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RCE) 

RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

RDMZ  Rijksdienst voor de monumentenzorg (tegenwoordig RCE) 

ROB  Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (tegenwoordig RCE) 

SCEZ  Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

UvW  Unie van Waterschappen 

VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

V&W  Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Wamz  Wet op de archeologische monumentenzorg 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van interviews 

Gemeenten 

Naam Functie Gemeente Datum 

Dhr. G. van Dijk Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Zeewolde 21-07-2010 

Mw. A. Vreeken 

Dhr. A. Jager 

Beleidsontwikkelaar cultuurhistorie 

Gemeentearcheoloog 

Kampen 22-07-2010 

Dhr. H. Schoonhoven 

Mw. B. Bartelds 

Medewerker RO 

Juridisch medewerker RO 

De Marne 29-07-2010 

Dhr. H. Smit Projectleider herziening 

bestemmingsplannen 

Deurne 04-08-2010 

Dhr. W. Boerefijn 

Mw. S. Minderhoud 

Adviseur cultuurhistorie 

Adviseur cultuurhistorie 

Apeldoorn 05-08-2010 

Dhr. T. van Tilborg Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Woudrichem 06-08-2010 

Mw. M. Sanders Medewerker monumentenzorg en 

archeologie 

Zaltbommel 09-08-2010 

Mw. M. Laan 

Dhr. E. Winter 

Beleidsadviseur cultuurhistorie 

Juridisch/planologisch medewerker 

Den Helder 16-08-2010 

Dhr. M. Verduijn* Beleidsmedewerker monumenten en 

archeologie 

Schouwen-

Duiveland 

26-08-2010 

Mw. A. Reinders** Planologisch adviseur Noordenveld 30-08-2010 

 

Adviesbureaus 

Naam Functie Bureau Datum 

Dhr. P. Hendriks Planoloog/stedenbouwkundige Bro 23-07-2010 

Dhr. J. Cuijpers Adviseur cultuurhistorie en erfgoed Croonen 27-07-2010 

Dhr. B. Dercksen Senior adviseur RO Grontmij 28-07-2010 

Dhr. H. Veldhuis Senior adviseur, planoloog BügelHajema 12-08-2010 

Dhr. R. Keesmaat  

Dhr. H. Morsch 

Directeur/ontwerper 

Planoloog Oostzee 17-08-2010 

Dhr. B. Brest Senior Adviseur Witpaard 18-08-2010 

 

Overig 

Naam Functie Organisatie Datum 

Dhr. D. Koren* Adviseur cultuurhistorie en monumenten 

Stichting Cultureel 

Erfgoed Zeeland 26-08-2010 

Mw. J. Batelaan 

Mw. M. Nieuwenhuis** 

Adviseur ruimtelijke kwaliteit 

Regioarcheoloog Het Oversticht 

31-08-2010 

07-09-2010 

Dhr. A. Fortgens Senior Jurist ruimtelijke ordening 

Provincie Noord-

Brabant 07-09-2010 

Mw. U. Linthorst Contactpersoon ruimtelijke ontwikkeling Provincie Overijssel 10-09-2010 

 

* Deze gesprekken vonden tegelijkertijd plaats 

** Contact per e-mail 
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Bijlage 2: Introductiebrief aan de gemeenten 
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Bijlage 3: topiclijst interviews gemeenten 

 

Deze lijst geeft een globaal beeld van de onderwerpen die tijdens de gesprekken aan bod zijn 

gekomen. De gestelde vragen verschillen per gemeente, afhankelijk van de plaatselijke 

omstandigheden zoals de aanwezigheid van een eigen archeologische dienst of het zelf 

vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

• Naam, functie en werkzaamheden van de geïnterviewde 

• Welke ruimtelijke opgaven zijn er vooral in de bestemmingsplannen (nieuwe ontwikkeling, 

handhaving, herbestemming, enz.) 

- In welke fase gaat cultuurhistorie voor het eerst een rol spelen? 

- Hoe worden bijvoorbeeld locatiekeuzes beïnvloed door cultuurhistorische 

waarden? 

- Welke rol speelt cultuurhistorie bij een besluit tot handhaving of 

herstructurering? 

• Heeft de gemeente het bestemmingsplan uitbesteed aan een adviesbureau? 

- Om welke redenen is dit gedaan? (b.v. capaciteit, kennis) 

- Welke opdracht krijgt het adviesbureau mee bij uitbesteding van het 

bestemmingsplan? 

- Hoe verloopt het contact met het bureau, welke begeleiding is er? 

- Wat is de inbreng van het bureau zelf? 

• Hoe verhoudt cultuurhistorie zich tot ander (sector-) beleid? 

- Welke prioriteit wordt aan ch gegeven? 

- Hoe vindt die afweging plaats? 

• Welke invloed heeft de gemeentelijke organisatie op dit alles? 

- Heeft een tekort aan capaciteit invloed op het afwegingsproces? 

• Wat is de invloed van andere partijen, zoals RCE, provincie, steunpunten, belangengroepen? 

- Is de rol van de provincie veranderd met de nieuwe Wro? 

• Hoe is de gemeente betrokken bij plannen die aan bestemmingsplannen vooraf gaan? (ook 

particulier) 

- Hoe wordt hierin rekening gehouden met cultuurhistorie? 

- Welke gevolgen heeft dat voor de bestemmingsplannen? 

• Heeft de nieuwe Wro invloed gehad op het cultuurhistorisch beleid? 

• Wat zal de MoMo naar verwachting betekenen voor het cultuurhistorisch beleid van de 

gemeente? 
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Bijlage 4: topiclijst interviews adviesbureaus 

Deze lijst geeft, net zoals die voor de gemeenten een globaal overzicht van de onderwerpen die 

aan bod zijn gekomen. Ook hier was dit afhankelijk van de omstandigheden, zoals het soort 

bureau en de functie van de geïnterviewden. 

Waar mogelijk is gevraagd om de antwoorden te illustreren met voorbeelden uit de praktijk (al 

dan niet anoniem). 

 

• Naam, functie en werkzaamheden van de geïnterviewde 

• Aard van het bureau/de organisatie 

- Grootte en vorm van het bureau 

- Specialisatie/werkgebieden van het bureau 

- Aanwezigheid van cultuurhistorische expertise 

• Wat voor soort opdrachten krijgt het bureau van gemeenten? 

- Wat wordt door de gemeente gevraagd 

- Hoe verschillen gemeenten daarin? 

- Welke informatie wordt er aangeleverd 

• Hoe vindt de communicatie tussen het bureau en gemeenten plaats? 

- Is er sprake van constant overleg en begeleiding? 

- In hoeverre heeft het bureau een eigen inbreng in het plan? 

- Hoe verhouden juridische rechtszekerheid en flexibiliteit zich tot elkaar; wat is 

de visie op cultuurhistorie ten aanzien hiervan? 

� Beperkt het zich tot wat moet, of wordt ook gewerkt aan wat mag? 

• Welke rol spelen andere partijen in het proces? 

- Wanneer komen die in beeld? 

- Hoe komen die in beeld, wie wordt door wie benaderd? 

- Welke invloed heeft dit op de plannen? 

• Hoe is het draagvlak voor cultuurhistorie bij b.v. bevolking en politiek? Hoe gaat het bureau 

hier mee om? 

• Hoe komen locatiekeuzes en andere afwegingen tot stand? 

- Welk beleid ligt/welke plannen liggen er aan een bestemmingsplan ten 

grondslag? 

� Hoeveel ruimte wordt er in bestaande plannen al gemaakt voor 

cultuurhistorie (b.v. analyses, onderzoek). 

� Wat is de rol van projectontwikkelaars daarin? 

- Welke afwegingen vinden er plaats; waar en wanneer worden beslissingen 

genomen? 

- Welke rol speelt ander (sector-) beleid, hoe worden prioriteiten bepaald 

- Hebben in de praktijk waarden zoals archeologie invloed op de keuze voor een 

(uitbreidings-) locatie? 

• Welke invloed heeft de invoering van de nieuwe Wro gehad? 

• Wat zal de MoMo naar verwachting betekenen voor bestemmingsplannen en het bureau? 

 


