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Hierbij bieden wij u ter kennisname aan de publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland. 

Deze bevat een inventarisatie, via een selectie op kaart en in beeld, van bijzondere 

gebouwen en plekken die symbool staan voor de ontwikkelingsgeschiedenis van dorp, stad 

en streek.

Aanleiding

Deze inventarisatie is opgesteld op basis van de toezegging van gedeputeerde Janssen aan 

Provinciale Staten in de Verzamelbrief Beleidsvisie cultureel erfgoed 2017-2020 dd. 20 december

2016. Aanvankelijk werd als noemer voor deze inventarisatie het begrip ‘iconen’ gebruikt. Aan dat 

begrip blijkt echter iedereen een andere lading te geven. Dat geeft verwarring. Daarom is het 

begrip iconen in deze publicatie vervangen door de term ‘beeldbepalend erfgoed’.

Resultaat

Zuid-Holland kent veel gebouwen en plekken die als beeldbepalend erfgoed zijn aan te merken. 

Met deze publicatie wordt dat deel van het erfgoed nu nader belicht. Daarbij is niet alleen 

gekeken naar erfgoed met een monumentenstatus, maar ook naar minder bekende en niet 

beschermde objecten.

Dit beeldbepalend erfgoed is op twee manieren in kaart gebracht:

- via een enquête onder gemeenten, historische verenigingen en oudheidkamers

- via een werkgroep van deskundigen die een selectie heeft gemaakt op basis van de Canon 

van Zuid-Holland

Zo wordt een bredere kijk op erfgoed gegeven, ruimer dan dat van enkel professionals. Een 

breed inzicht en overzicht dus, maar niet uitputtend. Het streven is om de kaart in de toekomst 

verder interactief te maken zodat nieuwe suggesties kunnen worden gedaan. Zo blijft de kaart 

‘levend’.
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 Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/chs. Via deze digitale atlas kan van alle 
geïnventariseerde objecten nadere informatie worden opgevraagd.
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Daarnaast is ook een inventarisatie gemaakt van drie specifieke categorieën die nog ontbraken in 

de Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland, te weten:

- sociale woningbouw onder architectuur

- historische oriëntatiepunten

- monumentale bebouwing langs historische vaarwegen.

Interactieve en brede aanpak

In het voortraject is een enquête gehouden onder gemeenten, historische verenigingen en 

oudheidkamers. Met de vraag om suggesties te geven wat in hun ogen beeldbeplalend erfgoed 

is. Verder is de aanpak en inhoud afgestemd met de Provinciaal Adviseur voor Ruimtelijke 

Kwaliteit.

De inventarisatie laat zien in hoeverre dit beeldbepalend erfgoed al of niet beschermd is. Dit  blijkt 

met name het geval voor een deel van het beeldbepalend erfgoed uit de enquête en voor een 

deel van de (onder architectuur gebouwde) sociale woningbouw. Ook deze  objecten krijgen nu 

onze aandacht.

Toepassing

Deze inventarisatie van beeldbepalend erfgoed is op 10 oktober 2017 door Gedeputeerde Staten 

vastgesteld als aanvulling op de digitale Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland*. Als 

informatiebron over beeldbepalend erfgoed en om te attenderen op het belang ervan voor onze 

leefomgeving. Bewust is daarbij niet gekozen voor een benadering van nieuwe beschermende 

regelgeving. Veel is immers al beschermd. Het gaat om de attentiewaarde, om het besef dat dit 

beeldbepalend erfgoed van groot belang is voor onze leefomgeving. Daarom achten wij deze 

inventarisatie ook van belang om te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe provinciaal 

omgevingsbeleid.

Wij gaan er van uit met bovenstaande u voldoende te hebben geïnformeerd over de uitkomst van 

dit project.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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