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Regels inzake een vergunningstelsel met
betrekking tot activiteiten die van invloed zijn
op de fysieke leefomgeving en inzake
handhaving van regelingen op het gebied van de
fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht)

30 938

Aanpassing van een aantal wetten met het oog
op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke
ordening alsmede regeling van overgangsrecht
(Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)

31 345

Wijziging van de Monumentenwet 1988 in
verband met onder meer beperking van de
ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een
monumentenvergunning
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPSBELEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 5 november 2009
Op 17 maart 2009 hebben minister Cramer en ik een overleg gevoerd met
uw Kamer over de doorwerking van belangen rond cultuurhistorisch
erfgoed in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in de
Wet ruimtelijke ordening (Wro). De aanleiding tot dit overleg was het
debat van 9 december 2008 over de wijziging van de Monumentenwet,
waarin uw Kamer haar zorgen uitsprak over de wijze waarop de belangen
van erfgoed kunnen worden geborgd bij de planontwikkeling.
Tijdens het overleg van 17 maart heeft minister Cramer toegezegd cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening te zullen opnemen. De beleidsbrief
Modernisering Monumentenzorg, voortgekomen in samenwerking tussen
mij, minister Cramer en minister Verburg, bevat een heldere visie op hoe
de cultuurhistorische belangen geborgd worden in de ruimtelijke ordening. Bij deze wil ik de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg2,
zoals deze op 28 september 2009 jl. naar de Tweede Kamer is verzonden,
dan ook aan de Eerste Kamer aanbieden.

De letter R heeft alleen betrekking op
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Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 145283.

Met name hoofdstuk twee van de beleidsbrief geeft antwoord op de
vragen gesteld door uw Kamer op 17 maart. Door aanpassing van artikel
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zal cultuurhistorie een
verankering krijgen in de bestemmingsplannen van gemeenten. Daar-
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naast zal er een rijksstructuurvisie worden opgesteld die mede als basis
zal fungeren voor de omgang met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. Deze rijksstructuurvisie zal in een later stadium verder
worden geborgd in de AMvB Ruimte.
Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de borging van de cultuurhistorie via de ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd blijft de sectorale regelgeving ook van kracht en blijft de bescherming van rijksmonumenten
middels de monumentenwet gehandhaafd.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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