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PZH-2017-614682316 (DOS-2017-

0004167)

Contact

drs. M.H.J. Koenders

070 - 441 68 05

mhj.koenders@pzh.nl

Onderwerp

Inventarisatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen de inventarisatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland, als aanvulling op 

de digitale Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-

Holland ter kennisname aan PS wordt aangeboden.

3. Te bepalen dat de inventarisatie wordt betrokken bij  de ontwikkeling van het nieuwe 

provinciaal omgevingsbeleid, in het bijzonder bij het beleid voor erfgoed en ruimtelijke 

kwaliteit.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee de provincie de aandacht wil vestigen 

op de waarde van erfgoed als beeldmerk en identiteitsdrager. Niet alleen op erfgoed met 

een monumentenstatus, maar ook op minder bekende en niet beschermde objecten.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor eindredactie en vormgeving.

Bijlagen

- Publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland; kan via de volgende koppeling worden 

geopend: http://idms/otcs/llisapi.dll/properties/PZH-2017-615116053

- Brief aan PS waarmee de publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland ter kennisname 

aan PS wordt aangeboden

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. M.H.J. Koenders Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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1 Toelichting voor het College

De inventarisatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland is opgesteld naar aanleiding  van de 

bespreking door PS van de Beleidsvisie cultureel erfgoed 2017-2020 eind 2016. Daarbij werd 

extra aandacht gevraagd voor beeldbepalend erfgoed, zijnde afzonderlijke gebouwen en plekken 

die symbool staan voor de ontwikkelingsgeschiedenis van dorp, stad en streek in Zuid-Holland.

Met deze publicatie wordt dat deel van het erfgoed nu nader belicht.

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 erfgoedprofessionals. 

De inventarisatie is overigens niet uitputtend. Het streven is namelijk om de kaart in de toekomst 

verder interactief te maken. Zo blijft de kaart ‘levend’.

Als onderdeel van deze inventarisatie zijn verder drie specifieke categorieën in kaart gebracht die 

nog ontbraken in de Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland, te weten:sociale woningbouw 

(onder architectuur gebouwd), historische oriëntatiepunten en monumentale bebouwing langs 

historische vaarwegen.

Doel van de inventarisatie is om te attenderen op het belang van dit beeldbepalend erfgoed voor 

onze leefomgeving. Daartoe wordt de inventarisatie ook opgenomen als aanvulling op de digitale 

Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland Verder is deze informatie van belang om te betrekken 

bij de ontwikkeling van het nieuwe provinciaal omgevingsbeleid (m.n. in relatie tot de ambitie voor 

‘gezonde en aantrekkelijke leefomgeving’).

Financieel en fiscaal kader

N.v.t.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties. Bewust is niet gekozen voor een benadering van 

nieuwe beschermende regelgeving. Veel is immers al beschermd. Het gaat om de 

attentiewaarde van dit beeldbepalend erfgoed, om het besef dat dit van belang is voor onze 

leefomgeving. Daarom is het wenselijk om deze informatie te betrekken bij de verdere 

ontwikkeling van het provinciaal erfgoed- en omgevingsbeleid.

2 Proces

Deze inventarisatie is opgesteld naar aanleiding  van de bespreking door PS van de Beleidsvisie 

cultureel erfgoed 2017-2020 eind 2016. Daarbij werd aandacht gevraagd voor beeldbepalend 

erfgoed, zijnde bijzondere gebouwen en plekken die symbool staan voor de eigenheid en 

ontwikkeling van dorp, stad en streek.

Bij de start van deze inventarisatie is een enquête gehouden onder gemeenten, historische 
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verenigingen en oudheidkamers. Met de vraag om suggesties te geven wat in hun ogen 

beeldbeplalend erfgoed is. Ook is de aanpak en inhoud afgestemd  met beleidssectoren ruimte, 

water en groen, en met de Provinciaal Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit. De daarbij gegeven 

adviezen zijn verwerkt in de opzet en uitvoering van de inventarisatie.

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

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

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

kaart ‘levend’.

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling door GS verspreiden van de publicatie naar  gemeenten, historische verenigingen 

en oudheidkamers.
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