
Contactdag Omgevingswet en 
participatie



Programma 

• 10.45 uur Welkomstwoord
• 11.00 uur 4 x pitches (ronde 1)
• 11.15 uur Carrouselgesprekken
• 12.30 uur Lunch
• 13.15 uur Stadswandeling Zierikzee
• 14.15 uur 4 x pitches (ronde 2)
• 14.30 uur Carrouselgesprekken
• 15.45 uur Samenvatting en conclusies
• 16.00 uur Borrel

2



Missie Boerderijenstichting Zeeland 

 Behoud karakteristieke verschijningsvorm Zeeuwse boerderij, 

erven en aanverwante gebouwen in relatie tot het landschap

 Bevorderen streekeigen bouwstijl

 Bevorderen van de agrarische functie door slimme aanpassingen

 Adviseren over herbestemming van de gebouwen

 Adviseren van eigenaren, overheden en belanghebbenden

 Discussiepartner zijn bij totstandkoming bestemmingsplannen en 

omgevingsplannen



Netwerk Boerderijenstichting Zeeland

 Bestuurlijke deelname aan Agrarisch Erfgoed Nederland als middel 

tot regio-overschrijdende zaken, zoals Rijksbeleid Monumenten, 

Ruimtelijke ordening, landelijk gebiedsbeleid m.b.t. cultureel 

erfgoed

 Samenwerkingsverband binnen Erfgoed Zeeland met andere 

erfgoedorganisaties

 Steunfunctie Erfgoed Zeeland op basis van de taken van Erfgoed 

Zeeland benutten en waar nodig verwijzen naar specifieke kennis 

zoals de Monumentenwacht

 Uitwisselen en benutten kennis binnen Erfgoed Zeeland



Werkwijze Boerderijenstichting Zeeland

 Per regio is een bestuurslid als eerste contactpersoon beschikbaar

 Binnen het bestuur is kennis beschikbaar over de cultuurhistorische 

waarde(n) van de boerderijen> erf en erfbebouwing

 Daarnaast kan een beroep gedaan worden op vrijwillige adviseurs met 

een bouwkundige achtergrond in relatie tot historische bebouwing

 Zodra daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn kan - bij 

complexe instandhoudingsvraagstukken - in de nabije toekomst een 

beroep gedaan worden op een regisseur (in ontwikkeling)



Activiteiten en producten, ook voor u!

 Symposia en themadagen

 Cursus streekeigen erven

 Voorlichting door nieuwsbrieven, website en stands bij evenementen

 Jaarlijkse regio-excursie langs historische boerderijen

 Externe adviesfunctie voor aankoop boerderijen door beherende 

instanties

 Zeeuwse Erftrofee, i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Zeeland en ZLTO 

(aandacht voor boerderij-erven en biodiversiteit)

 Adviesfunctie bij complexe instandhoudingsvraagstukken in 

hoedanigheid van een regisseur (pilot in uitvoering)



Meer weten? 

www.boerderijenstichtingzeeland.nl


