Themamiddag Erfgoed en de Omgevingswet
18 april 2018

Uitnodiging en programma
Erfgoed als drager van de omgevingsvisie
Kernkwaliteiten
De omgeving van het monument
Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder,
integraal en aansprekend verhaal worden verteld.
In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie veel kan lijken op
de traditionele structuurvisie, zijn er belangrijke verschillen. Allereerst brengt de omgevingsvisie meerdere sectorale visies
samen in één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel
erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn. Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan –bebouwing,
cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. Deze dragers van de fysieke leefomgeving
spelen een grote rol in het dagelijkse leven en de identiteit van de mensen die er wonen, werken en recreëren.
De middag is bedoeld voor de Zeeuwse medewerkers cultuurhistorie/ erfgoed/ monumenten/ archeologie en Ruimtelijke
Ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk. De deelname is kosteloos.
Aanmelding
U kunt uw aanmelding vóór 12 april 2018 sturen naar netwerkdag@scez.nl met vermelding van:
Voor- en achternaam van deelnemer(s)
Functie
Organisatie
(mobiel)telefoonnummer
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Programma
12.30–13.00 uur Inloop met koffie en thee
Welkom, Citaten van Erfgoedambassadeurs
Jan Vellekoop (dagvoorzitter, SCEZ)
Aan tafel in het implementatieproces. Bespreken huiswerkopdracht
Jan Vellekoop (dagvoorzitter, SCEZ)
Omgevingsvisie en Erfgoed Deel 1-inhoud. Kernkwaliteiten van erfgoed aan de hand van de
erfgoedbenadering,
Martin van Bleek (Gelders Genootschap)
Kernkwaliteiten in het buitengebied van een stad
Erfgoedwaarden in de omgevingsvisie
Werktafels met tafeldames/-heren (o.a. Rob Smouter, Jan Vellekoop)
Thee- en koffiepauze
Intermezzo - De omgevingsvisie, voorbeelden en handvatten
Omgevingsvisie en Erfgoed: het proces
Van de inhoud naar het proces: van waardering naar kernkwaliteiten, vorm, betrokkenen en participatie,
kosten.
Werktafels met tafeldames/-heren (o.a. Rob Smouter, Jan Vellekoop)
Samenvatting en conclusies
Jan Vellekoop (dagvoorzitter, SCEZ)
16.30-17.00 uur Napraten met een drankje

Deze middag komt tot stand i.s.m.:
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Praktisch
Datum:

woensdagmiddag 18 april 2018 (inloop 12.30 uur, aanvang 13.00 uur, einde circa 17.00 uur)

Onderwerp:

Omgevingswet en Erfgoed – met o.a. aandacht voor erfgoed in
de Omgevingsvisie, Kernkwaliteiten, de Omgeving van een monument.

Locatie:

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, zaal De Looierij, Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg

Hoe er te komen
Openbaar vervoer:

De SCEZ ligt vlakbij de bushalte Hof van Tange, Middelburg. De Connexxion buslijnen 52 richting
Domburg (vertrek om 12.05 uur) en 133 richting Oude-Tonge (vertrek om 12.23 uur) rijden in 6
minuten vanaf NS-station Middelburg naar de SCEZ, halte Hof van Tange. Nadat u bent uitgestapt,
loopt u direct links, voorlangs de gebouwen aan de Looierssingel en staat u na honderdvijftig meter
bij de ingang van de SCEZ, Looierssingel 2.

Lopend:

De SCEZ is vanaf NS-station Middelburg in 15-20 minuten lopend te bereiken door de rijke historie
van de Zeeuwse hoofdstad. Voor de kortste route zie de rode lijn op het onderstaande kaartje.

Eigen vervoer parkeren: De SCEZ heeft onvoldoende parkeergelegenheid. Betaald parkeren in een van de
parkeergelegenheden: Hof van Tange, parkeergarage Achter de Houttuinen en parkeergarage Geere.
Volg P-route.
Vragen:

netwerkdag@scez.nl

Overzichtskaart met locatie SCEZ (rode pin), parkeergarages, bushaltes, station en stratenplan centrum Middelburg.
De rode lijn geeft de snelste looproute aan …

Pagina 3 van 3

