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Onderwerp:  Vaststelling beleidskader en verordening Erfgoed 

 

Gevraagd besluit: 

1. Het beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’ vast te stellen 

 

2. De Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2017 vast te stellen 

 

3. De Nota Cultuurhistorische waarden in te trekken 

 

4. Vanuit de reserve Monumenten € 77.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het beleidskader 

voor de jaren 2017-2019 

 

Publiekssamenvatting 

Het cultureel erfgoed is een belangrijke drager van de identiteit van Den Helder. Het is belangrijk het daarom te 

beschermen en levend te houden. Dit kan door middel van behoud en ontwikkeling van bebouwing, maar ook 

door het zichtbaar houden van structuren en het vertellen van de verhalen uit de geschiedenis. Daarom treft u 

op de binnenzijde van de omslag van het beleidskader citaten uit de film Ziel van Den Helder aan. Het 

beleidskader erfgoed vormt het kader voor de gemeentelijke inzet op behoud en ontwikkeling van het erfgoed. 

De verordening Erfgoed vormt het wettelijk kader voor bescherming.  

 

Inleiding 
In augustus 2016 is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand 
van zaken en de voorgenomen beleidsaanpak.  
Aan de raad is toegezegd dat het erfgoedbeleid zal worden herijkt. De hoofdelementen hiervan zijn: het 
formuleren van een visie, het vaststellen van een geactualiseerde erfgoedverordening, het actualiseren van de 
lijst gemeentelijke monumenten, waarbij ook aandacht voor de periode van de Wederopbouw, en aandacht voor 
verbinden en samenwerken (niet alleen intern van en met beleidsvelden onderling, maar ook extern met 
maatschappelijke partijen (zoals historische verenigingen en musea). 
Er is voor gekozen de Nota Cultuurhistorische waarden niet te evalueren, maar prioriteit te geven aan het 
opstellen van een beleidskader Erfgoed en de Erfgoedverordening in het verlengde van de in werking treding 
van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 en met het oog op de implementatie van de Omgevingswet.  
Uitgangspunt is dat cultuurhistorie leidraad is voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Helder en kansen biedt voor 
de verdere ontwikkeling van de stad. 
Het beleidskader Cultureel Erfgoed is opgesteld conform de richtlijn voor beleidskaders en sluit op inhoud aan 
bij het in september 2016 vastgestelde beleidskader Cultuur (Cultuur kleurt het Leven) en het in juni 2017 
vastgestelde beleidskader Toerisme (Den Helder bruist!). Het speelt in op de actuele stand van zaken 
(gewijzigde regelgeving, veranderingen binnen de monumentenzorg en maatschappelijke veranderingen) en 
biedt een handvat voor de toekomst doordat er essentiële beleidskeuzes en –uitgangspunten worden 
geformuleerd.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat  

Erfgoed vervult een belangrijke rol in de samenleving. Het heeft de unieke eigenschap dat het mensen bindt: 

aan hun gemeenschap en aan de plek. Niet alleen verbeeldt het de identiteit van een gemeenschap en getuigt 

het van de geschiedenis, maar ook is het een van de belangrijkste pijlers van de ruimtelijke kwaliteit. Gebleken 

is dat de aanwezigheid van erfgoed een omgeving aantrekkelijker maakt om te wonen, te werken en te 

verblijven. Erfgoed versterkt het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Daarnaast is het een onmisbare 

component voor cultuur en toerisme.  

Hiermee vertegenwoordigt het een belangrijk economische waarde; het is ons maatschappelijk kapitaal.  

Het koesteren, gebruiken en ontwikkelen van erfgoed heeft een grote maatschappelijke betekenis. 
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Kader 

Kaderbrief 2107-2021 

(Beleidskader Cultuur ‘Cultuur kleurt het leven’, april 2017 

Beleidskader Toerisme ‘Den Helder bruist’, juni 2017) 
Omgevingswet, Erfgoedwet, Monumentenwet 1988 (Mw 88), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) 

 

 

Argumenten 

In 2004 is de nota Cultuurhistorische Waarden deel 1 en 2 vastgesteld. In 2010 is vorm gegeven aan een 

uitvoeringsprogramma. Veel uitgangspunten uit de nota zijn gerealiseerd. 

Ten gevolge van gewijzigde regelgeving en maatschappelijke veranderingen is het beleid verouderd en niet 

meer toegerust op de actuele stand van zaken. Er bestaat behoefte aan een actueel en op de toekomst gericht 

beleid, alsmede aan een geactualiseerde Erfgoedverordening. 

 

Beleidskader 

De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de monumentenzorg en het omgaan met cultureel erfgoed. In 

2009 lanceerde minister Plasterk de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo), die drie hoofdpijlers 

van het erfgoedbeleid introduceerde: herbestemming, eenvoudiger en krachtiger regelgeving en cultuurhistorie 

meenemen aan de voorkant van het ruimtelijke ordeningsproces. Aan deze uitgangspunten is op grote schaal 

uitvoering gegeven.  

 

Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van object- naar gebiedsgerichte bescherming en van star 

behoud naar behoud door ontwikkeling, en is of wordt nieuwe regelgeving geïntroduceerd (Erfgoedwet, juli 2016 

en Omgevingswet, 2021). Steeds meer is duidelijk geworden dat erfgoed een enorme potentie heeft, juist door 

het te gebruiken, te benutten en te ontwikkelen. Het is van betekenis voor de ruimtelijke kwaliteit, de economie, 

toerisme en cultuur. 

 

Dat sinds het MoMo beleid alweer veel veranderd is blijkt uit ook het feit dat ook de Rijksoverheid een nieuw 

project is gestart: Erfgoed Telt. Onderzocht wordt of het huidige beleid toekomstbestendig is, waarbij de 

energietransitie, het duurzaamheidsvraagstuk en de Omgevingswet een belangrijke rol spelen.  

Verder is het interessant te vermelden dat 2018 is uitgeroepen tot ‘Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed’. 
 

Den Helder wil aansluiten bij deze ontwikkelingen en er haar voordeel mee doen. Als stoere en energieke stad 

bezit zij een aantal iconen die zeer veel kansen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan de Stelling, de 

Atlantikwall, Willemsoord en het marine- en varend erfgoed. 
In de voorliggende nota wordt een beleidskader gepresenteerd, kort en op hoofdlijnen, over hoe de komende 
jaren om te gaan met het cultureel erfgoed van de gemeente Den Helder. Hierin wordt voor zover aan de orde 
rekening gehouden met de toekomstige Omgevingswet en de focus ligt op het materiële erfgoed.  
In de nota wordt eerst een korte geschiedenis beschreven, daarna worden de ijkpunten van het cultureel 
erfgoed benoemd. Vervolgens wordt ingegaan op wat de gemeente wil met haar cultureel erfgoed en hoe ze dat 
wil bereiken (behouden, door en om te gebruiken), en wordt ingegaan op de rol van de gemeente en 
vrijwilligers. Tot slot volgt een financiële verantwoording en een overzicht van de beleidskeuzes. 

 

Erfgoedverordening 

Het gemeentelijk erfgoedbeleid verandert. Vooral de bundelingen van wetgeving in één Erfgoedwet en de 

verwachte invoering van de Omgevingswet stimuleren zowel een meer integraal gemeentelijk erfgoedbeleid als 

de erkenning dat erfgoed een integraal onderdeel is van (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving.  

 

Door de invoering van deze twee wetten is het bereik van de gemeentelijke Erfgoedverordening in vergelijking 

met de voorgaande verordening zowel breder – het betreft nu monumenten èn cultuurgoederen – als smaller:  

 

belangrijke fysieke onderwerpen zoals de aanwijzing of bescherming van stads- en dorpsgezichten of 

archeologische waarden en verwachtingen worden steeds minder geregeld via een verordening en meer via het 

bestemmingsplan en straks, onder de Omgevingswet, het omgevingsplan. Per saldo leidt een en ander tot een 

vereenvoudigde Erfgoedverordening. 

 

De Erfgoedverordening wordt vernieuwd vanwege de invoering van de nieuwe Erfgoedwet, per 1 juli 2016. De 

Erfgoedwet vervangt en integreert verschillende wettelijke regelingen op het gebied van het cultureel erfgoed. 

Naast de Erfgoedwet wordt besluitvorming over cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving op termijn 

geregeld via de Omgevingswet. De Erfgoedwet anticipeert op de invoering van de Omgevingswet door 

overgangsrecht als gevolg waarvan delen van de Monumentenwet 1988 van kracht blijven, tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarom is deze verordening zowel gebaseerd op de Erfgoedwet als op 

de Monumentenwet 1988. 
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In de Omgevingswet zal materieel gezien het bestaande stelsel van monumenten- en sloopvergunningen 

nagenoeg één-op-één worden overgenomen. Wel vindt op een aantal wetstechnische, procedurele en 

inhoudelijke punten stroomlijning plaats, die samenhangt met de samenvoeging met andere stelsels en de 

achterliggende vereenvoudigingsgedachte. Ook bepalingen over taken en bevoegdheden van de gemeentelijke 

monumentencommissies, de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten en in dat kader het 

opstellen van beschermende bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen) en de bepalingen over de 

archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zullen overgaan naar de 

Omgevingswet. 

 

De Erfgoedwet integreert de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013, de Wet verzelfstandiging 

museale diensten, de Monumentenwet 1988 (Mw 1988), de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc), de 

Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van 

cultuurgoederen en de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied. In aansluiting op de 

Erfgoedwet is gekozen voor een brede Erfgoedverordening die conform het begrip ‘cultureel erfgoed’ ziet op 
zowel onroerend cultureel erfgoed (monumenten) als roerend cultureel erfgoed (cultuurgoederen).  

Deze verordening ziet in beginsel niet meer op archeologie. Archeologische waarden moeten worden geborgd 

via het ruimtelijke spoor (lees: de bestemmingsplannen en de afwijkvergunning op basis van de Wabo) op 

grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht.  

Om te voorkomen dat, wanneer, bijvoorbeeld bij de overgang naar het omgevingsplan, in een uitzonderlijk geval 

de bescherming van archeologische monumenten nog niet is opgenomen, archeologische waarden in het 

gedrang komen, is in het overgangsrecht afzonderlijk in een vangnetbepaling voorzien (artikel 23).  

 

De grondslag voor deze verordening bestaat uit artikel 3.16 van de Erfgoedwet en, op de voet van het 

overgangsrecht van artikel 9.1 van de Erfgoedwet, de artikelen 12 ,15 en 38 van de Monumentenwet 1988. 

Deze laatste wetgeving blijft op grond van het overgangsrecht van de Erfgoedwet van kracht tot de invoering 

van de Omgevingswet. Daarnaast zijn ook de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (hierna: Wabo) van belang in verband met de bescherming van monumenten door middel van 

omgevingsvergunningen. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 
Draagvlak 
De nota is tot stand gekomen in een creatief proces, waarin de deskundigheid en kunde van maatschappelijk 
relevante partijen is gecombineerd met kennis, deskundigheid en ervaring binnen en buiten de gemeente en is  
opgesteld in samenhang met de beleidskaders voor cultuur en toerisme.  
De inzichten, ervaring en deskundigheid van deze partijen zijn in deze onmisbaar en geconsulteerd zijn: 
Stichting Stelling den Helder / Fort Kijkduin, Helderse Historische Vereniging, Stichting Museumhaven 
Willemsoord, Marinemuseum, Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Steunpunt Monumenten en 
Archeologie Noord-Holland, Willemsoord B.V., Woningstichting Den Helder, Bond Heemschut/ 
Cuypersstichting.  
Daarnaast zijn er soms ad hoc gesprekken gevoerd met individuele deskundigen uit Den Helder of elders uit het 
land.  
De nota is ter lezing voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, wat niet tot opmerkingen heeft geleid. 
Voor het goed omgaan met monumenten en verantwoord beheer en onderhoud is maatschappelijk draagvlak 
vereist. Om dit draagvlak te vergroten wordt ingezet op voorlichting en educatie, het kosteloos verstrekken van 
monumentenschildjes en het instellen van een erfgoedprijs. 
Het Helderse erfgoed (benoemd onder pijlers van identiteit) heeft grote maatschappelijke relevantie. 
 
De Erfgoedverordening is een juridisch instrument voor aanwijzing, onderhoud, beheer en instandhouding van 
monumenten, wat van maatschappelijk belang is. Hij biedt intern een duidelijk toetsingskader en 
rechtszekerheid voor de burger. 

 

Duurzaamheid 

Bij bouwen, beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is 

ook het geval bij monumenten. Thema’s als energiebesparing en materiaalgebruik zijn daarbij aan de orde. 
Tegelijkertijd mogen duurzaamheidsmaatregelen het monumentale karakter van het gebouw niet aantasten. 

Voor panden in eigendom van de gemeente is al een brede duurzaamheidsinventarisatie gaande.  

 

Referendum 

Het voorstel is op basis van de referendumverordening niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

De reserve Monumenten is gereserveerd als cofinanciering van een Waddenfondsaanvraag m.b.t. De Stelling. 

De benodigde cofinanciering is echter bij afrekening lager dan begroot (€ 195.000) omdat Zeestad CV/BV 

andere subsidiemogelijkheden heeft kunnen benutten. 
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De in de reserve Monumenten resterende middelen € 77.000) koppelen we aan de uitvoering van het 

beleidskader voor de eerste drie beleidsjaren 2017-2019. 

 

 

Communicatie 

In de voorbereiding is met betrokken partijen gesproken. Het beleidskader zal ook breed gecommuniceerd 

worden.   
 

 

Realisatie 
Het beleidskader vormt de (meerjaren)basis voor het maken van uitvoeringsafspraken, zowel intern als met 
betrokken organisaties. Over de voortgang wordt u door middel van de P&C cyclus geïnformeerd. 

 

 

 

Den Helder, 5 september 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


