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Onderwerp:

Maritieme archeologie, lobbybrief Noord-Holland namens kustprovincies

Publiekssamenvatting:
Op initiatief van de provincie Noord-Holland sturen de kustprovincies een lobbybrief aan de 

minister van OCW, waarin wordt gepleit voor meer aandacht voor onderwaterarcheologie. Als 

zeevarende natie heeft ons land veel scheepswrakken uit de Gouden Eeuw, met name gelegen 

op de Reede van Texel (VOC) en de Reede van Vlissingen (WIC). Maar als het beschermende  

zand, waarmee de wrakken nu bedekt zijn, weg spoelt, is ook het wrak en zijn rijke inhoud snel 

verdwenen. De provincies pleiten daarom voor snelle maatregelen.

Ook Zuid-Holland steunt deze gezamenlijke actie, ook al liggen de prioriteiten elders (Zuid-

Holland heeft géén interessante scheepswrakken) en zijn er voorshands geen middelen voor dit 

doel gereserveerd.

Advies:
-Vast te stellen de brief aan Noord-Holland, waarin wij akkoord gaan met ondertekening van de 
lobby-brief, mede namens Zuid-Holland; 

-Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Maritieme archeologie, lobbybrief Noord-
Holland namens kustprovincies. 

Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder om de voorbehouden uit de brief te 
halen

Bijlagen:

Brief aan Noord-Holland over maritieme archeologie
3  BRIEF ministerie 14mrt17 namens GS'en

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.H.L. Vorst Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 mei 2017 10 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

De provincie Noord-Holland heeft een lobbybrief opgesteld, die zij namens alle kustprovincie wil 

versturen aan de minister van OCW over ons maritiem erfgoed.

In de brief wordt de minister er op gewezen dat langs onze kust zich enkele honderden historische 

scheepswrakken bevinden op en in de zeebodem. Zeer dichte concentraties VOC- en WIC-

scheepswrakken (17e en 18e eeuw)  bevinden zich op de Reede van Texel en de Reede van 

Vlissingen.

Deze rijke onderwatervindplaatsen worden echter bedreigd door natuurlijke erosie en menselijk 

handelen. Het beschermende sediment waaronder de wrakken liggen, kan elk moment wegspoelen. 

Als dat gebeurt , is het wrak en zijn inhoud heel snel verdwenen.

In de brief wordt daarom gepleit voor een betere bescherming, die wij uit hoofde van het Verdrag van 

Malta ook verplicht zijn. In de ‘Erfgoedbalans 2017’ van het ministerie wordt dat ook onderkend.

De gezamenlijke kustprovincies pleiten voor een programmatische aanpak en financiering, die niet 

alleen leidt tot een betere bescherming, maar ook tot een betere benutting van de wetenschappelijke 

en educatieve kansen. Deze aanpak moet voorzien in: inventarisatie, monitoring, waardestelling, 

eventueel (gravend) onderzoek en fysieke bescherming middels afdekking.

Bij de (internationale) overheid en in de wetenschap is de bedreiging van archeologie onder water 

(denk ook aan recente ontwikkelingen in de Javazee) een hot issue. Meer aandacht daarvoor is 

een goede zaak. Inhoudelijk is daar niets op tegen.

Inmiddels hebben de andere kustprovincies al ingestemd met de gezamenlijke lobby-brief van 

Noord-Holland. Wij adviseren u dit ook te doen, want samen staan we tenslotte sterker. Maar wel 

dient bedacht te worden dat wij: 

 géén scheepswrakken hebben die archeologisch de moeite waard zijn

 dat wij voor onderwaterarcheologie op dit moment géén middelen gereserveerd hebben,

Wij adviseren u met name dit laatste in de brief aan Noord-Holland duidelijk kenbaar te maken.

Financieel en fiscaal kader:

- Er zijn geen financiële gevolgen of risico’s. De steunbetuiging kent geen financiële 

consequenties voor Zuid-Holland, omdat de lobbybrief focust op Goudeneeuwse scheepswrakken 

op zee en die heeft Zuid-Holland niet.    

Juridisch kader:

- Er zijn geen juridische gevolgen of consequenties (er worden in de brief aan Noord-Holland 

geen formele verplichtingen aangegaan).  

2 Proces

Extern: ter voorbereiding is contact geweest met Noord-Holland, Zeeland, Friesland en 

Groningen, en indirect met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (via Noord-Holland).
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3 Communicatiestrategie

n.v.t..
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