
Aan:  het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.

’s-Hertogenbosch  24 november 2021

Onderwerp:  Omgevingsvisie en de komende raadsperiode

Geacht College, geacht raadslid, 

Zoals u bekend is, zal in de  komende  raadsperiode de Omgevingswet per 1 juli 2022 van kracht 
worden en zal iedere gemeente dan moeten beschikken over een omgevingsvisie. Een integrale 
visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de  lange termijn. 
Het betreft hier alle terreinen van de fysieke leefomgeving aansluitend op de Omgevingswet.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich met vrijwilligers landelijk in voor 
de bescherming en het behoud van erfgoed, zowel van gebouwen als van  (cultuur-)landschappen 
en van stads- en dorpsgezichten. Ze is dan ook een van de samenwerkingspartners in het landelijke 
erfgoednetwerk. Het beleid van Bond Heemschut stimuleert en faciliteert gemeenten om samen 
met burgers een door hen gedragen omgevingsvisie op te stellen voor de gehele gemeente.

Gemeenten bepalen zelf hoe hun omgevingsvisie er uit komt te zien.  De rol van de burgers en 
bestuurders verandert met de nieuwe Omgevingswet.  Door met betrokken burgers de dialoog aan 
te gaan over de inhoud van de omgevingsvisie wordt draagvlak gecreëerd. Dit beginsel ligt aan de 
basis van de Omgevingswet.

De commissie Noord- Brabant van erfgoedvereniging Bond  Heemschut ziet er op toe dat iedere 
Brabantse  gemeente erfgoed meeneemt bij het opstellen van de visie.  Erfgoed draagt bij aan een 
duurzame leefomgeving, niet alleen in de stad  maar ook in de directe omgeving, in de  
landschappen binnen de gemeente. 

De trots van uw gemeente vraagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van
alle bewoners om het erfgoed in stand te houden, het te laten leven en te gebruiken maar ook te 
koesteren en te beschermen, zodat het een onderdeel is en blijft van het fysieke, publieke en sociale
domein in uw gemeente.

Bond Heemschut  kan u mogelijk hierin adviseren of eventueel de al bestaande  conceptvisie 
toetsen. Het eerste stap zal zijn dat de commissie Noord-Brabant van erfgoedvereniging Bond  
Heemschut zal nagaan hoever u al gevorderd bent met de ontwikkeling van een Omgevingsvisie. 
Indien nodig zullen wij contact met u opnemen.

Hoogachtend,

getekend, secretaris  drs. A.W.  Spanjers
Erfgoedvereniging  Bond  Heemschut, Commissie Noord-Brabant.
E:   n  oord-brabant@heemschut.nl  
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