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Burgemeester en Wethouders Gemeente Boekel 
Postbus 99 
5427 ZH Boekel 
 
 
Betreft: Zienswijze Ontwerp Omgevingsplan buitengebied 2016 en plan-MER  
 
 
Geacht college, 
 
De provinciale commissie Noord-Brabant van Erfgoedvereniging Heemschut maakt graag 
van de mogelijkheid gebruik om te reageren op het ontwerp-bestemmingsplan 
Buitengebied 2016 en plan-MER van de gemeente Boekel. 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut is de landelijke vereniging ter bescherming van cultureel 
erfgoed, en sinds 1911 actief in Noord-Brabant en Boekel. 
 
Nogmaals feliciteren wij uw college en allen die er aan meegewerkt hebben met het eindresultaat 
van het concept-omgevingsplan die geheel volgens de systematiek van de Omgevingswet is 
gemaakt. In de heldere structuur vinden wij de structuurvisie, het oude bestemmingsplan en enkele 
verordeningen terug in het nieuwe omgevingsplan. 
 
Inhoudelijk ondersteunen wij in zijn geheel de reactie van Heemkundekring Sint Achten op 
Boeckel, d.d. 22 maart 2017. We zullen nog een paar accenten leggen op voor ons belangrijke 
punten. 
 
1.Cultuurhistorie als inspiratiebron voor een veiliger, gezonder en kwaliteitsvol Boekels 
buitengebied 
 
Een omgevingsplan legt geen eindbeeld meer vast, maar is breder van opzet en geeft ruimte aan 
nieuwe ontwikkelingen. De grootste taak voor bewoners in Boekel is om het door de aanwezigheid 
van intensieve veehouderij onveilige, ongezonde en onaantrekkelijke buitengebied om te gaan 

vormen. Grootse uitdaging wordt een aanpak voor vrijkomende agrarische bebouwing om 
verwaarlozing van erven  en verloedering van landschap te voorkomen. Gelukkig heeft uw 
gemeente een en ander goed in beeld en is er een heldere aanpak geformuleerd. U geeft aan dat 

het initiatief bij de bewoners zelf ligt om de fysieke leefomgeving aan te pakken. U zelf voert 
flankerend beleid. Heemschut wil uw gemeente meegeven dat er wel een taak ligt voor de 
gemeente om in het algemene belang op te komen voor cultuurhistorisch interessante en 
karakteristieke boerderijen en bijgebouwen. Wij verwachten in de komende tijd dat niet zozeer de 
woonhuizen, maar veel historische bijgebouwen gesloopt gaan worden. 
 
We stellen voor: 

 
- om voor de restauratie van een historische schuur een economische drager te vinden 
moeten gemeenten in een te actualiseren bestemming buitengebied een wijzigingsbevoegdheid 
opnemen waarbij zorg wordt gedragen dat de mogelijkheid tot wijziging naar wonen mogelijk is 
(beste optie voor behouw van historische schuur), vb. woningcontingent . 
 
- alle cultuurhistorische waardevolle panden die opgenomen in de CHW kaart 2010 van de 
provincie Noord-Brabant, overnemen in de verbeelding en Cultuurhistorische Waardenkaart.  
 
- Bij borging van cultuurhistorische waarden specifieke regels opnemen mbv handreiking 
erfgoed en ruimte van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om in elk geval de karakteristieke 
hoofdvorm te kunnen behouden of sloop te kunnen voorkomen.   
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Meer informatie vindt u op de website Erfgoed en Ruimte. https://handreikingerfgoedenruimte.nl/ 
In dit kader willen we u ook nog wijzen op een publicatie over vrijkomende agrarische bebouwing 
en waardevol erfgoed. 
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/kwaliteit-leefomgeving-landelijk-gebied-staat-onder-druk 
 
2. Opname cultuurhistorische waarden op verbeelding 
 
Heemschut mist de rijksmonumenten op de verbeelding. Rijksmonumenten opnemen op de 
verbeelding lijkt ons logisch, vanuit het perspectief dat het de bedoeling is dat de burger op één 
plek (namelijk de verbeelding) alle regelgeving kan zien die er voor een perceel bestaat.  
 
3. Onderhoudsplicht 
 
In de overgangsregels van de Erfgoedwet en in de Omgevingswet staat een onderhoudsplicht voor 
rijksmonumenten. Heemschut ziet graag ook een onderhoudsplicht voor gemeentelijke 
monumenten opgenomen in omgevingsplan. Tevens hoopt Heemschut dat Boekel beleid gaat 
ontwikkelen om verwaarlozing van gemeentelijke monumenten tegen te gaan. Nu al zijn enkele 
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in buitengebied sterk verwaarloosd of staan leeg. 
 
4. Monumentengezicht 
 
In artikel 5.72 van het Bkl staat dat gemeenten straks ook de aantasting van de omgeving van 
monumenten moeten voorkomen in hun omgevingsplannen. Heemschut wilt u daar graag vast op 
wijzen dat ook hierom opname van rijksmonumenten op de verbeelding handig kan zijn. 
Heemschut denkt graag mee over de uitwerking van dit monumentengezicht voor Boekel. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan zijn we altijd bereid deze te beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de commissie Noord-Brabant van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

 
Karel Loeff 
Directeur 


