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Bijlagen

Bij de behandeling van de provinciale begroting 2018 heeft u de motie Versnelling van

herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland (motie nummer 761) aangenomen. Met deze brief

informeren wij u op welke wijze wij deze motie in behandeling zullen nemen.

 

Met Motie 761 vraagt u ons om:

1 . Te komen met 'Out of the box'-voorstellen vanuit een werkgroep van de provincie die met

bovengenoemde elementen een versnellingstraject inzetten en een verbeterde

marktwerking moeten aanpakken.

2. Netwerken te stimuleren, waardoor de diverse categorieën van potentiële

herbestemming - als wonen, zorg, bedrijven - beter geïnformeerd zullen zijn over

mogelijke her te bestemmen objecten. 

 

Wij onderschrijven uw oproep om herbestemming van monumenten te versnellen door beter

samen te werken met marktpartijen, gemeenten en verschillende beleidssectoren binnen de

provincie. In het kader van het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik zijn er veel contacten met

ontwikkelaars, meer dan binnen de erfgoedsector. Deze contacten gaan wij beter benutten ten

behoeve van herbestemming van monumenten. Samen met het Actieprogramma Slim

Ruimtegebruik zullen wij inventariseren waar knelpunten voor herbestemming liggen aan de hand

van de Kansenkaart en Erfgoedmonitor en, waar nodig, komen wij met “out of the box”

voorstellen. 

 

Ook denken wij aan een vervolg op de netwerkbijeenkomst Herbestemming van erfgoed voor

investeerders, ontwikkelaars, financierders, eigenaren en overheden van 31 augustus jl., waar

vraag naar en aanbod van leegstaande monumenten bij elkaar zijn gebracht. 

 

Wij zullen geen aparte werkgroep formeren. Wel sluiten we aan op bestaande contacten en

werkgroepen binnen de provincie zoals Slim Ruimtegebruik en Revitalisering oude
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fabrieksterreinen (Motie 747), maar ook daarbuiten zoals de erfgoedtafels. Ook gaan we in

gesprek met andere provincies, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland over mogelijke inzet van landelijke expertteams zoals het landelijke

Herbestemmingsteam (H-team).  

 

Wij zullen u voor de zomer 2018 informeren over de voorgenomen acties. Wij hopen u hiermee

voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

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

  

 

 


