Vooraankondiging Cursus over de Omgevingswet: Uitnodiging en (voor)aanmelding
Speciaal voor u als erfgoedvrijwilliger organiseren de AWN -Nederlandse Archeologievereniging en
de Vereniging Bond Heemschut de Cursus “Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet”.
Tijdens deze cursus leert u als erfgoedvrijwilliger op een effectieve manier op gemeentelijk niveau op
te komen voor het belang van erfgoed onder het stramien van de nieuwe Omgevingswet.
Vragen die aan bod komen zijn:
- Wat houdt de nieuwe Omgevingswet in?
- Wat is een Omgevinsgsvisie en wat hoort daar in te staan?
- Hoe vindt participatie plaats?
- Wat kan ik hier op een effectieve manier aan bijdragen?
In de bijlage hieronder ziet u het globale programma
Een korte digitale voorbereiding, op eigen gelegenheid vooraf vanuit huis, maakt deel uit van deze
cursus en wordt u na opgave eveneens gratis aangeboden.
Voor wie is deze cursus?
Deze interactieve cursus is voor alle vrijwilligers die actief zijn of actief willen worden uit het brede
netwerk van erfgoed vrijwilligersorganisaties in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Een
aantal plaatsen is voor AWN- en Heemschutleden gereserveerd. Het maximaal aantal deelnemers is
24. De cursus wordt coronaproof georganiseerd.
Datum:
Vrijdag 1 oktober van 10.30 tot 16.00 uur in het Hunebedcentrum Hunebedstraat 27, 9531 JV
Borger (Drenthe), coronaproof.
Kosten:
Deelname aan de cursus is gratis, niet vrijblijvend.
Door wie gegeven?
Deze cursus wordt verzorgd door de Vereniging Nederlandse Archeologie AWN in samenwerking
met Erfgoedvereniging Heemschut en met medewerking van deskundigen van het Steunpunt
Erfgoed Groningen, Steunpunt Monumentenzorg Friesland, Wageningen Universiteit en het
Hunebedcentrum.
Aanmeldingen

Aanmelden kan via e-mail aan h.m.lavermanberbee@gmail.com
o.v.v. voor- en achternaam: woonadres: telefoonnummer/mobiel: organisatie, van waaruit
wordt deelgenomen.
Voor vragen mail naar h.m.lavermanberbee@gmail.com

Bijlage: globaal Programma deel 1 vanuit huis, deel 2 op 1 oktober 2021
Het cursusprogramma Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet bestaat uit 2 delen:
Deel 1, een digitale basiskennismodule (beschikbaar vanaf eind augustus), vanuit huis te volgen.
Globale Inhoud:
- De Omgevingswet: wat is dat; waarom is die er; hoe zit die in elkaar.
- De Erfgoedwet: hoe zit die (ook alweer)in elkaar; wat is er verandert met de inwerkingtreding
van de omgevingswet
- Wie voeren wat uit: overheden en waterschappen: samenhang en waar besluiten worden
genomen.
- Burgerparticipatie, erfgoed-breed: wat is dat en hoe werkt dat binnen de Omgevingswet.
- Ingaan op de werking van de omgevingswet
- Tot slot: links websites voor nadere informatie.

Deel 2, op locatie een interactieve cursusdag
Daarin leer je de mogelijkheden om het belang van erfgoed in te brengen en te borgen zoals:
- hoe kom je op de hoogte
- hoe kom je met wie precies in contact
- hoe zorg je ervoor dat je als stakeholder erkend wordt bij de gemeente
- wanneer en hoe breng je het best (begrijpelijk en concreet) je punten in
- hoe zorg je ervoor dat een gemeente ook echt iets met je inbreng doet
Nadere informatie?
Mail naar. h.m.lavermanberbee@gmail.com of bel M.0623618314

