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Waarom een steunpunt ?

-Decentralisatie van taken naar gemeenten 

-Initiatief van Rijk en Provincie

-Financiering

-Utrecht = Eén van de 12! 

Landelijk netwerk

- Relatie met RCE en Provincie Utrecht

- Samenwerkingsverband 

tussen LEU en MooiSticht



Doel van het steunpunt 

“Het ondersteunen van gemeenten op het 
gebied van hun wettelijke taken ten aanzien 
van het cultureel erfgoed.”

-Platformfunctie

- ondersteuning

- deskundigheidsbevordering

- informatie en kennisuitwisseling



Wat hebben wij te bieden?

-Helpdesk

-Gesprekken

-Bouwplanoverleg

-Website www.stamu.nl
-ROMA-bijeenkomsten

http://www.stamu.nl/


2014

Monitor Erfgoedbeleid 

Utrechtse Gemeenten

Hoe MoMo-proof zijn de Utrechtse gemeenten?



MoMo

Drie pijlers:

1. Cultuurhistorie verankeren in ruimtelijk ordening

2. Krachtiger en eenvoudiger regelgeving

3. Bevorderen herbestemming



MoMo

Sleutelwoorden:

• van object- naar gebiedsgericht denken

• borging vooraf, voorkantsturing, 

borgen in beleid, vooroverleg

• vergaren van kennis van aanwezige 
cultuurhistorie, inventariseren, meenemen 
in RO

• integrale benadering

• betrekken burger, eigenaar, 

particulier initiatief, draagvlak



Opzet onderzoek STAMU:

2014

- Vragenlijst opgestuurd naar gemeenten

- Gesprek naar aanleiding van vragenlijst

- Opstellen Wegwijzer voor de toekomst 
voor elke gemeente

- Uitreiking!!



Opzet onderzoek STAMU:

Onderwerpen:

• Monumenten

• Herbestemming en Leegstand

• Archeologie

• Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening

• Draagvlak en Burgerparticipatie

• Gemeentelijke organisatie en Financiën



Monumenten

Hoe staat Oudewater er voor?

- Vooroverleg en begeleiding bouw

- Centraal aanspreekpunt 

- Bouwhistorisch onderzoek

- Erfgoedbeleid en subsidiebeleid

- Erfgoedverordening, 

nieuwe Erfgoedwet!

instandhoudingsplicht 

- Gemeentelijke monumentenlijst en 
karakteristieke panden



Herbestemming en 
Leegstand

Hoe staat Oudewater er voor?

- Aandacht

- Actieve begeleiding en handhaving

- ‘Crepeergevallen’



Archeologie

Hoe staat Oudewater er voor?

- Evaluatie Archeologische beleidskaart 

& bestemmingsplannen 

- Eigen onderzoeksvragen

- Draagvlak 



Cultuurhistorie en Ruimtelijke 
Ordening

Hoe staat Oudewater er voor?

- Veel kennis aanwezig

- Nog geen cultuurhistorische waardenkaart  

- Cultuurhistorie verankerd in 
bestemmingsplannen?



Draagvlak en 
Burgerparticipatie

Hoe staat Oudewater er voor?

- Informatievoorziening naar de burgers, 
eigenaren

-Draagvlak onder de bevolking

- Betrekken vrijwilligers, burgers

- Betrokkenheid gemeente bij 

Open Monumentendag

- Oudewater 750 jaar!



Gemeentelijke organisatie en 
Financiën

Hoe staat Oudewater er voor?

-Bezuinigingen

-Subsidiemogelijkheden

-Hoeveelheid fte

-Integraal werken

-Kennis



Samenvatting 

belangrijkste punten

Kansen voor Oudewater 

- Cultuurhistorische waardenkaart 

- Borging cultuurhistorie in RO

- Capaciteit en kennis

- Erfgoedbeleid

- Evaluatie Archeologiebeleid



Conclusie?

Zijn er al gemeenten 

MoMo-proof?





En nu verder …

2015

- Algemene Wegwijzer met

provinciebrede conclusies

- Hoe nu verder? 

Gesprek met portefeuillehouders en 
ambtenaren n.a.v. Wegwijzer. 

2016 

- Verslag hiervan rondgestuurd in 

algemene ‘oplegger’



Activiteiten n.a.v. onderzoek en

Vervolg onderzoek

2016 en 2017

- Opzetten en uitvoeren cursus 

- Bevorderen cultuurhistorische 
waardenkaarten

2018

- Herhaling 

Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten

Waar staan de gemeenten dan?



VRAGEN?

Meer weten?
www.stamu.nl

http://www.stamu.nl/

