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Erfgoed geeft karakter aan onze omgeving en draagt bij 
aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat

Erfgoed is overal om ons heen te vinden. Archeologie, archieven, 
cultuurhistorie, monumenten, musea, streektalen, tradities en alle 
verhalen die daarmee samenhangen verschaffen de omgeving een 
eigen identiteit en gevoel. Erfgoed is een inspirerend en waarde-
vol onderdeel van de samenleving. Erfgoed verbindt het verleden 
met het heden en de toekomst. Het maakt dat inwoners zich thuis 
voelen in hun omgeving.

DE PROVINCIE speelt een onmisbare rol in de instandhouding en 
benutting van het erfgoed. Zij verbindt erfgoed met ruimte,  
economie en bewoners. Die rol moet de komende jaren verder 
worden ingevuld en misschien zelfs nog worden uitgebreid.  
De kansen voor erfgoed in de provincie op een rijtje.
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Cultuurhistorische waardenkaarten bieden veel informatie over 
het ruimtelijke erfgoed. Belangrijke erfgoedwaarden moeten  
direct en actief worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
Als inspiratiebron, maar ook om het erfgoed planologisch te  
borgen. Het instrumentarium van de waardenkaart kan verder 
worden uitgebreid en verdiept door actief aandacht te besteden 
aan kwetsbaar of onbekend erfgoed.  

Neem als PROVINCIE het initiatief om gegevens over het  
materiële en immateriële erfgoed te verzamelen en breng die  
onder in een erfgoedmonitor. Maak erfgoed en het verhaal van  
de provincie toegankelijk via digitale platforms.

ONTWIKKEL ACTIEF

Belangrijke erfgoedwaarden moeten direct en actief 
worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen



Er zijn veel partijen bij het erfgoed in de provincie betrokken: eigenaren, 
gemeenten, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers, gebruikers,  
erfgoedorganisaties en professionals. Een goede erfgoedzorg staat of  
valt bij samenwerking. 

DE PROVINCIE kan over de grenzen heen kijken en het gezamenlijke 
belang benadrukken. Ruimtelijke erfgoedstructuren storen zich niet aan 
gemeentegrenzen. Kennis over restauratie, herbestemming en publiek-
sontsluiting is niet beperkt tot één partij.  Door krachten te bundelen, 
partijen bij elkaar te brengen en gemeenschappelijke programma’s op te 
stellen wordt versnippering van menskracht en middelen tegengegaan. 

Erfgoed staat niet op zichzelf. Er zijn nauwe raakvlakken met natuur  
en landschap, toerisme en recreatie en met economie. De provincie is  
als geen ander in staat om de samenwerking en de afstemming tussen  
de verschillende beleidsterreinen te bevorderen. Op het gemeenschap-
pelijke speelveld ontstaan vaak inspiratie en  kansen.  
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Een goede erfgoedzorg staat  
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Foto: Floris Scheplitz



Creëer als PROVINCIE een heldere structuur, zodat overheden, 
burgers en organisaties weten waar ze terecht kunnen.  
Gebruik daarvoor de provinciale erfgoedinstellingen als  
Erfgoedhuizen, Monumentenwachten en Steunpunten Cultureel 
Erfgoed. Via deze instellingen wordt provinciaal beleid zichtbaar 
en beleefbaar gemaakt en het erfgoed in brede samenhang - 
materieel en immaterieel- maatschappelijk ingebed. Het zijn  
onmisbare schakels in de provinciale keten van goede erfgoedzorg. 
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Participatie is een van de kernbegrippen van de nieuwe  
Omgevingswet. Publieke betrokkenheid bij het erfgoed is een 
voorwaarde. Dat kan passief, door een infrastructuur te bieden 
waar de burger gebruik van kan maken, maar het kan ook actief, 
door activiteiten mogelijk te maken die het gebruik van erfgoed  
vergroten. 

DE PROVINCIE kan dat stimuleren door de aandacht  
daarvoor te vragen en middelen beschikbaar te stellen.

Publieke betrokkenheid kan niet vroeg genoeg beginnen.  
Erfgoed is in het onderwijs nog lang niet overal goed verankerd. 
Jongeren moeten worden uitgedaagd om hun eigen erfgoed  
te ontdekken.
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De provincie kan publieke betrokkenheid stimuleren door de aandacht 
daarvoor te vragen en middelen beschikbaar te stellen



Monumenten, museumvoorwerpen, bodemvondsten maar ook 
tradities en verhalen gaan vaak al lange tijd mee. Onderhoud en 
ontwikkeling blijven echter noodzakelijk. Het duurzaam maken 
van erfgoed, niet alleen door het te behouden maar ook door het  
te ontwikkelen en mee te laten bewegen met de tijd is een  
uitdaging op zich. 

DE PROVINCIE kan daaraan bijdragen door het initiëren en  
mogelijk maken van kennisontwikkeling op het gebied van  
duurzaamheid en herbestemming van erfgoed. Door provinciaal 
geld met rijksgeld te matchen ontstaan robuuste restauratie- 
budgetten. Werk aan oplossingen op maat voor eigenaren,  
die steeds meer tegen de grenzen van het eigen aandeel aan lopen.  
Stimuleringsmaatregelen geven vaak mooie resultaten.
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Door provinciaal geld met rijksgeld te matchen  
ontstaan robuuste restauratiebudgetten 



Deze folder is een initiatief van OPEN (Overleg Provinciale  
Erfgoedinstellingen Nederland) en wordt ondersteund door 
het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed, de stichting  
Nederlandse dialecten, de stichting het Landelijk Contact  
van Museumconsulenten, de Vereniging Provinciale  

Monumentenwachten Nederland en het Landelijk Vakoverleg 
Erfgoededucatie. Samen vormen zij een fijnmazig en landelijk 
dekkend netwerk van provinciale erfgoedinstellingen.

OPEN is lid van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92.   

www.openerfgoed.nl
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