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1. Inleiding 
 
De aanleiding voor deze kaart is drieledig: 
 
1. Nieuwe wetgeving 
Met ingang van 1 januari 2012 zijn gemeenten op basis van de wijziging van artikel 3.1.6 tweede lid, 
onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wettelijk verplicht om in bestemmingsplannen 
aan te geven hoe met cultuurhistorische waarden om te gaan. Sinds deze nieuwe wetgeving is het 
verplicht om in de toelichting van een bestemmingsplan een beschrijving op te nemen van de manier 
waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden rekening is 
gehouden. De archeologische waarden binnen onze gemeenten zijn al eerder in beleid en 
archeologische waardenkaarten opgenomen en vastgelegd. Voor cultuurhistorie is vergelijkbaar beleid 
en kaartmateriaal nog niet voor handen. 
 
2. Flexibel organiseren 
We hebben lang op de samenleving gereageerd vanuit vaste structuren, procedures en werkwijzen. In 
het directieplan van de gemeente Woerden wordt geconstateerd dat dat niet meer gaat. Wij moeten 
wendbaar zijn om adequaat op ontwikkelingen te reageren. De enige constante is verandering. We 
zijn een sterke en betrouwbare partner voor burgers en organisaties die bij ons komen met een idee of 
een vraag. We organiseren ons flexibel rond opgaven. 
Daarbij is het de ambitie om met een kleinere omvang van de ambtelijke organisatie, zo effectief 
mogelijk te werken. Op dit moment vinden veel besluiten rondom cultuurhistorie niet plaats op basis 
van gestructureerd beleid. Steeds moet opnieuw ‘het wiel worden uitgevonden’ en een ad hoc 
afweging worden gemaakt en verantwoord. 
In het kader van deze gemeentelijke ambities en de daarbij behorende bezuinigingen, kan met een 
breed ingestoken en gemeente brede cultuurhistorische waardenkaart efficiënter worden gewerkt. 
 
3. Input voor ander beleid 
Een cultuurhistorische waardenkaart zorgt voor één eenduidig afwegingskader voor allerlei vormen 
van beleid, zoals omgevings- en bestemmingsplannen en (actualisaties van) gemeentelijke 
monumentenlijsten. Daarnaast kan het een impuls geven aan toerisme en recreatie. 
In Woerden en Oudewater zijn diverse omgevings- en bestemmingsplannen in voorbereiding. Voor de 
historische binnenstad van Oudewater wordt als pilot en met ondersteuning van het ministerie van 
Infrastructuur en milieu in 2014 en 2015 een omgevingsplan voorbereid. 
 
In het project wordt ook een relatie gelegd met de evaluatie van het welstandsbeleid (gepland voor 
januari 2017), dat nu alleen nog van toepassing is in cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 
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2. Visie, doelen en resultaten 
 
Visie: 
“Zij die de geschiedenis niet kennen, zijn gedoemd hem te herhalen.” Aldus Harry Truman, president 
van de VS tijdens onder andere het einde van WOII, het begin van de Koude Oorlog en de oprichting 
van de Verenigde Naties. Zonder het verleden te kennen, kunnen we het heden niet begrijpen en zijn 
we niet bij machte om bewust onze toekomst vorm te geven. 
 
Dit geldt niet alleen voor de wereldpolitiek, maar ook voor ieder van ons individueel. Door te begrijpen 
waarom we in het verleden bepaalde keuzes hebben gemaakt, en hoe die hebben uitgepakt, zijn we 
in staat om weer nieuwe keuzes te maken. Én zo geldt dit ook voor lokale gemeenschappen. Zoals 
Harmelen, Hekendorp, Kanis, Kamerik, Oudewater, Papekop, Snelrewaard, Woerden en Zegveld. 
Wat maakt Oudewater Oudewater, en Woerden Woerden? Hoe zijn we geworden wat we geworden 
zijn, waarin zijn we sterk of onderscheiden we ons? Wat is onze identiteit? En waar kun je dat 
vandaag nog uit aflezen? Door onze cultuurhistorische elementen te bewaren of zelfs beleefbaar te 
maken (of te houden) en te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen, kunnen we ons verleden blijven 
ervaren in het Groene Hart van Utrecht. 
 
Maar: een cultuurhistorisch element kun je maar één keer niet meer behouden, daarna is het voor 
altijd weg. En toch blijft onze wereld leven, en ontstaat steeds weer nieuwe (cultuur-)historie. Via de 
cultuurhistorische waardenkaart worden bestaande cultuurhistorische waarden geïnventariseerd en 
gewaardeerd. De kaart maakt het mogelijk om welbewust om te gaan met bestaande 
cultuurhistorische elementen, en te kiezen welke elementen we belangrijk vinden om te behouden of 
zelfs meer beleefbaar te maken, en welke we ‘optekenen’ en/of ‘opofferen’ aan de dynamiek van 
vandaag en de historie van morgen. “De geschiedenis is immers ook het heden, gezien door de 
toekomst” (Godfried Bomans, 1913-1971). 
 
Het opstellen van een gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart heeft in grote mate met identiteit 
te maken. De cultuurhistorische waardenkaart is dan ook bij uitstek ván de inwoners van (de 
gemeenten) Woerden en Oudewater gezamenlijk. Hun (gedeeld) verleden vormt onze identiteit. 
Inwoners bepalen samen hun identiteit en zorgen ervoor dat de belangrijke onderdelen uit hun 
verleden beleefbaar en behouden blijven, opdat ze ook in de toekomst niet vergeten zullen worden en 
mee kunnen wegen bij nieuwe beslissingen. 

 
Doelen: 

 Inventariseren, waarderen en selecteren van aanwezige cultuurhistorische waarden, om dit 
als input te kunnen gebruiken voor monumentenbeleid, bestemmings- en omgevingsplannen 
en recreatie en toerisme; 

 Het lokaal gezamenlijk (interactief) beleven en vaststellen van de lokale cultuurhistorie en 
identiteit; 
 

 
Resultaten: 

1. Een digitale cultuurhistorische waardenkaart, opgenomen in een digitaal Geografisch 
Informatie Systeem (GIS) en als pdf in te zien via de gemeentelijke website. Daarnaast zal de 
GIS-data uitgewisseld worden met de provincie zodat de cultuurhistorische waarden ook op 
de Cultuurhistorische Atlas van de provincie raadpleegbaar zijn. 

2. Een rapport met 
o een inventarisatie inclusief beschrijving en waardering van de afzonderlijke aanwezige 

cultuurhistorisch waardevolle elementen, en 
o een set bijbehorende beleidsuitgangspunten en aanbevelingen. 

 
Na afronding van de cultuurhistorische waardenkaart en bijbehorend rapport wordt bekeken of, en zo 
ja hoe de kennis van het erfgoed van Woerden en Oudewater toegankelijke gemaakt kan worden voor 
de inwoners. Hiervoor kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een publieksvriendelijke uitgave van de 
kaart, of aan publicatie op www.utrechtaltijd.nl. 
 
 
 
 

http://www.utrechtaltijd.nl/
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Resultaat Prestatie-indicator 
(wat wordt gemeten) 

1. Cultuurhistorische 
Waardenkaart 

Inhoud en beschikbaarheid: 
De kaart geeft de cultuurhistorisch waardevolle elementen in de gemeente 
weer incl. de vermelding in welke categorie het object valt. 
De kaart is interactief digitaal beschikbaar via in ieder geval de 
gemeentelijke websites van Woerden en van Oudewater. Door het icoon van 
een cultuurhistorisch waardevol element aan te klikken vindt men de 
bijbehorende beleidsuitgangspunten. 
De digitale cultuurhistorische gegevens worden uitgewisseld met en 
opgenomen in de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht. 
De cultuurhistorische waarden uit de bestaande gisstructuur van de CHAT, 
als ook de provinciale thema’s vormen de basis voor de op te stellen 
database. Aanvulling van de structuur vindt plaats in overleg met de 
provincie. 

2. Rapport bij de 
cultuurhistorische 
waardenkaart 

Inventarisatie: 
De inventarisatie bevat een beschrijving van de afzonderlijke aanwezige 
cultuurhistorisch waardevolle elementen en de onderlinge samenhang, met 
in ieder geval de onderdelen cultuurlandschap, historische stedenbouw en 
bouwkundige waarden (monumenten, karakteristieke panden). Maar ook 
civieltechnische werken en cultuurhistorische objecten worden meegenomen 
Er vindt ten minste eenmaal afstemming met de archeologische beleidskaart 
plaats. 

 Waardering en selectie; 
De elementen uit de inventarisatie worden gewaardeerd op in ieder geval 
hun gaafheid, cultuurhistorisch belang in zijn algemeenheid en lokaal 
cultuurhistorische belang (lokaal = woonkern) in het bijzonder. Op basis van 
hun waardering worden die elementen geselecteerd waarvoor 
beleidsuitgangspunten worden opgesteld. 

 Beleidsuitgangspunten en aanbevelingen: 
Er zijn categorieën van cultuurhistorische waarden benoemd en per 
categorie is een algemeen en richtinggevende set beleidsuitgangspunten 
benoemd. De uitgangspunten zijn vertaalbaar in concrete beleidsstukken 
zoals bestemmingsplannen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan 
welke worden meegenomen in uit te werken monumentenbeleid, zoals 
actualisatie gemeentelijke monumentenlijst 

 
Het project is afgerond voor 1 augustus 2017. 

In overleg en bij instemming door de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers kunnen de beoogde 
resultaten tussentijds worden bijgesteld. 

 
Randvoorwaarden: 
 
Tot het projectresultaat behoort niet: 

 Een inventarisatie van archeologische (verwachtings-)waarden. Bij selectie dient wel rekening 
gehouden te worden met eventuele archeologische waarden. Deze is opgenomen in 
afzonderlijk beleid en afgebeeld op een afzonderlijke waardenkaart. De actualisatie van deze 
kaart doorloopt een eigen traject. Wel vindt afstemming plaats tussen de cultuurhistorische 
waardenkaart en de te actualiseren archeologische beleidskaart. 

 Uitwerking in een paraplu bestemmingsplan. De cultuurhistorische waardenkaart zal worden 
vertaald in een paraplu bestemmingsplan voor beide gemeenten afzonderlijk. Dat paraplu 
bestemmingsplan is een vervolg en maakt geen onderdeel uit van dit project. 

 Immaterieel en mobiel erfgoed (bijvoorbeeld voertuigen, tradities of computerprogramma’s). 
Overigens wordt onder “immaterieel” niet verstaan natuurlijke elementen (cultuurlandschap). Die 
vallen wél binnen het bereik van het project. 
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3. Fasering en aanpak 
 

Nr. Wat 
 

Activiteiten Wie Datum gereed 

Definitie en voorbereiding 

1.  Start project - Start project 
- Overleg subsidiemogelijkheden 

provincie 
- Offertetraject bureau  

Team Ruimte December 2015 – 
juli 2016 

Uitvoering 

2.   - Vaststellen projectplan door 
colleges 

- Formele opdracht verlenen aan 
bureau 

Projectleider Juli 2016 

3.  Inventarisatie 
cultuurhistorie 

- Bureau inventarisatie bestaande 
onderzoeken en rapporten 

- Veldinventarisatie 
- Opstellen groslijst 
- Beschrijven  

Stichting Hugo Kotestein (ODW) 
Extern bureau 
Afstemming met klankbordgroepen 

September 2016 

4.  Waarderings-
criteria 

- Opstellen waarderingscriteria 
(inclusief lokale waarden) 

Extern bureau 
Afstemming met klankbordgroepen 
Afstemming met erfgoedcommissies 

November 2016 

5.  Waardering en 
selectie 

- Toepassen waarderingscriteria Extern bureau 
Afstemming met klankbordgroepen 

December 2016 

6.  Beleidsuitgangs-
punten 

- Opstellen Extern bureau 
Afstemming met klankbordgroepen 

December 2016 – 
Maart 2017 

7.  Concept kaart - Opstellen concept CHW kaart 
- Afstemming met archeologische 

beleidskaart  
- Afstemmen ICT 
- Afstemmen ICT provincie 

Extern bureau 
Projectteam 
Afstemming met klankbordgroepen 
en erfgoedcommissies 
 

Maart 2017 

8.  Definitieve kaart - Aanpassen  CHW kaart 
- Digitaal beschikbaar maken 

CHW kaart 
 

Extern bureau 
PM Digitaal beschikbaar 
Projectteam 

April 2017 

Borging en evaluatie 

9.  Besluitvorming - Twee weken ter inzage 
- Verwerken zienswijzen 
- Vaststellen CHW kaart 
- Verwerken gewijzigde 

vaststelling als dat nodig is 

Projectgroep 
Extern bureau 

Mei 2017 

10.  Afronding - Ontbinden projectgroep 
- Completeren en schonen 

projectdossier 
- Financiële verantwoording 

project 

Projectleider Juni 2017 

11.  Evaluatie en 
afstemming 

- Periodiek overleg projectgroep 
- Periodiek overleg bestuurlijk 

opdrachtgevers 
- Mondelinge eindevaluatie met 

(ambtelijk) opdrachtgevers en 
projectgroep  

Projectleider Juli 2017 
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4. Organisatie en procedures 
 
4.1 organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Opdrachtgevers 

Bert Vermeij Bestuurlijk opdrachtgever Oudewater 

Tymon de Weger Bestuurlijk opdrachtgever Woerden 

Rick de Jongh Ambtelijk opdrachtgever 

 

Projectgroep 

Naam Kennisveld uren 

Cees de Heer Projectleider (voorzitter) 200 

Femke Hogenboom en Esther Mietes Archeologie 80 

Anne-Marieke Wolters Monumenten 80 

Leo Bos Monumenten 80 

Sabine  Gabriel Ruimtelijke ordening 40 

Linda Schepers Stedenbouw 40 

Diana Viveen Communicatie 20 

 totaal 540 

 
 

Interne klankbordgroep 

Naam Kennisveld uren 

Cees Vermeulen Ruimtelijke ordening 20 

Femke Steenbergen Landschap en recreatie 20 

Vincent Reintjes Realisatie & Beheer 20 

Carolien van Dam Recreatie & Toerisme, city marketing 20 

 onvoorzien 40 

 totaal 120 

 
 
 
 
 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Projectgroep  

Extern bureau 

Interne 
klankbordgroep 

Externe 
klankbordgroep 

Stichting Hugo 
Kotestein 

Oudewater 

Erfgoed-
commissies 
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Erfgoedcommissies 

Naam Kennisveld 

 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed 

 Mooi Sticht 

 
 

Externe klankbordgroep 

Naam Kennisveld 

 Stichting Hugo Kotestein namens afdelingen Woerden, 
Oudewater, Harmelen en Kamerik en namens Stichts 
Hollands Historische Vereniging 

 Stichts Hollands Historische Vereniging 

 STAMU 

 Landschap en Erfgoed Utrecht 

 Streekarchief, mede namens Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater en St. Menno van Coehoorn 

Agendaleden 

Naam Kennisveld uren 

 Lokale geschiedenis Oudewater op afroep 

Funs Spiertz Informatievoorziening, Gis-specialist op afroep 

 
 
4.2 bevoegdheden 
De bestuurlijke opdrachtgever draagt de politieke verantwoordelijkheid voor dit project, de ambtelijke 
opdrachtgever is inhoudelijk eindverantwoordelijk. De projectleider is binnen de aangegeven kaders 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en beschikt daarbij over een projectgroep. Vanuit 
deze hoedanigheden neemt ieder de beslissingen die bij zijn of haar verantwoordelijkheden hoort, en 
wordt het project binnen de kaders die hieruit voortkomen uitgevoerd. 
De bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers worden regelmatig mondeling op de hoogte gebracht 
van de stand van zaken via portefeuillehoudersoverleg en regulier overleg. 
De klankbordgroepen ‘lezen mee’ en geven gevraagd en ongevraagd advies. Ze zijn niet 
verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat en nemen geen beslissingen binnen dit project.  
De erfgoedcommissies worden in hun adviesrol aan het college gevraagd om een reactie, bij het 
vaststellen van de waarderingscriteria en vlak voorafgaand aan de besluitvorming.  
 
4.3 rapportages  
Daar waar nodig vindt overleg plaats, en daar waar nodig wordt hierover gerapporteerd. In ieder geval 
zal de voortgang op hoofdlijnen meegenomen worden in de bestuursrapportage en het domeinplan. 
 
4.4 overige  
Maatschappelijk draagvlak en burgerparticipatie zijn van wezenlijk belang. Het gaat tenslotte om het 
inventariseren, waarderen, selecteren en uiteindelijk implementeren van de lokale cultuurhistorie. Via 
de externe klankbordgroep wordt deskundigheid vanuit de maatschappij betrokken. De Stichting Hugo 
Kotestein Oudewater levert een inhoudelijke bijdrage aan dit project ten tijde van de inventarisatiefase 
in afstemming met en onder begeleiding van een professioneel adviesbureau. 
Conform de hiervoor geldende procedures binnen de gemeente Woerden wordt externe 
deskundigheid ingezet via inschakeling van een adviesbureau. 
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5. Kosten en baten 
 
OUDEWATER 
 
Kosten 
 

Kosten bureau 37.179 

totaal 37.179 

 
Baten  
 

Subsidie provincie 31.806 

Begroting 2016 (via bestuursrapportage) 5.373 

totaal 37.179 

 
WOERDEN 
 
Kosten 

 

Projectleider 10.500 

Kosten bureau 37.431 

totaal 47.931 

 
Baten  
 

Subsidie provincie 31.932 

Begroting 2016 15.000 

tekort -999 

totaal 47.931 

 
Toelichting bij de bedragen 
 

 De uren van de projectleider zijn overgeheveld van team Ruimte en ruimtelijke plannen naar 
het team Beleid van het sociale domein (directiebesluit 15A.01368.)  

 De uren van medewerkers van de organisatie zijn opgenomen in de begroting van Woerden 
en worden ingevuld door reguliere taken en/of zijn onderdeel van de dagelijkse adviestaak 
(tegenwaarde van de 660 uren is € 56.906, € 28.453 per gemeente.) De uren voor Oudewater 
zijn onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen Oudewater en Woerden. 

 De gemeenten Oudewater en Woerden hebben subsidie gekregen van de provincie onder de 
voorwaarde dat de helft van het project wordt gefinancierd door de gemeenten zelf. Concreet 
betekent dit voor Oudewater € 31.806, en voor Woerden € 31.933. Beide gemeenten voldoen 
aan deze voorwaarde. Aan de medewerkers wordt gevraagd uren te schrijven zodat de inzet 
van de ambtelijke organisatie kan worden aangetoond. 

 
Extern bureau: 
 
De kaart zal worden vervaardigd door een extern bureau. Op basis van hun portfolio zijn december 
2015  vier bureaus geselecteerd en gevraagd een offerte in te dienen. De offerte diende een planning 
te bevatten en een beknopte aanpak weer te geven, inclusief een voorstel voor veldwerk en een 
voorstel voor communicatie en overleg met de erfgoedcommissies en de klankbordgroep. Een 
belangrijke eis was dat de uitvoerder een deskundige is op het gebied van monumenten en 
historische geografie. De ingediende offerte moest ook een voorbeeld van een cultuurhistorische kaart 
bevatten die door het bureau gemaakt was. De ingediende offertes zijn beoordeeld op prijs en 
aanpak: Bureau Lantschap in Haaften kwam als beste uit de bus:  
€ 37.179,00 (Oudewater) en € 37.431,00 (Woerden).  
De gunning zal echter pas plaatsvinden na vaststelling van dit projectplan. De voorbeeldkaart was die 
van de gemeente Harderwijk 
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De Cultuurhistorische Waardenkaart vormt input voor een paraplu bestemmingsplan. Na 
totstandkoming van de kaart en dat bestemmingsplan hoeven specifieke bestemmings- en 
omgevingsplannen op dit onderdeel niet afzonderlijk te worden geïnventariseerd en gewaardeerd. Dit 
biedt bij de planvorming voordelen op gebied van financiën en snelheid. Het opstellen van dit paraplu 
bestemmingsplan is een vervolg op het opstellen van de cultuurhistorische en maakt geen onderdeel 
uit van dit project. 
 

6.  Specifieke plannen 

 
a. Omgevingsanalyse 

In Woerden en Oudewater zijn diverse omgevings- en bestemmingsplannen in voorbereiding. In het 
bijzonder voor het nieuwe omgevingsplan Binnenstad van Oudewater vormt de cultuurhistorische 
waardenkaart een belangrijke input.  

Daarnaast kan de informatie uit de inventarisatie gebruikt worden voor herijking c.q. opstellen van 
monumentenbeleid en bijvoorbeeld de actualisatie van de lijst van gemeentelijke monumenten.  

 

b. Communicatieplan 

  

De cultuurhistorische waardenkaart wordt digitaal beschikbaar gesteld via de gemeentelijke websites. 
Na afronding van de kaart en het bijbehorend rapport wordt bekeken of de verkregen kennis 
toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek via in een publicatie en op www.utrechtaltijd.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 
 
Op 5 juli 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Oudewater en Woerden 
(16A.00652/651voor hun eigen gemeente dit projectplan (16.013882)vastgesteld  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater hebben het projectplan vastgesteld met 
de volgende opmerking: 
‘het college van Oudewater hecht aan de inbreng van de lokale deskundigheid en lokale kennis door 
Stichting Hugo Kotestein en door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Dit vanwege de daar 
aanwezige schat aan unieke kennis en feiten. Mede hierdoor kan een typisch Oudewaterse cultuur- 
historische waardenkaart worden gemaakt. Om deze reden is bij de offerteaanvraag aan Bureau 
Lantschap  het overleg met en de inbreng van Stichting Hugo Kotestein daarom nadrukkelijk 
vastgelegd. Dit geldt zowel voor de inventarisatiefase van cultuurhistorisch waardevolle panden en 
cultuurhistorische elementen, historische stedenbouw en cultuurlandschap, als bij de 
waarderingsfase. Nettie Stoppelenburg wordt gevraagd als agendalid vanwege haar kennis van de 
geschiedenis van Oudewater.’    
 
Dit projectplan is mede beoordeeld door de financiële consulent Co’tje Potuijt. 
Opzet en tekst: Jessica Rateland, 2015-2016 
Herziening: Cees de Heer 2016 
 

http://www.utrechtaltijd.nl/

