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Toelichting vragensteller

In Binnenlands Bestuur van 7 maart jl. staat een artikel1 getiteld: de Provincies

brengen archeologisch erfgoed digitaal samen. In dit artikel wordt melding gemaakt

van vijf provincies, die een gezamenlijke databank ingericht hebben, waarin

documentatie over archeologische monumenten en collecties worden vastgelegd. Het

functioneel beheer van het Archeodepot wordt verzorgd door BIJ12. De

uitvoeringsorganisatie van provincies. Zuid-Holland ontbreekt als deelnemende

provincie.

 

1. Bent u bekend met het feit dat deze gezamenlijke provinciale databank is ingericht en

was u tijdens het ontwikkeling al op de hoogte van deze gezamenlijke databank?

 

Antwoord

Wij zijn bekend met het bestaan van deze gezamenlijke provinciale databank en zijn

er tevens van op de hoogte dat de provincie Noord-Brabant hierbij het initiatief heeft

genomen om deze gezamenlijke databank te ontwikkelen. 

 

2. Deze databank met één loket is op verzoek van de minister van Onderwijs Cultuur en

Wetenschap ontwikkeld. Bent u van plan als provincie Zuid-Holland ook zo spoedig

mogelijk deel te nemen aan dit initiatief? 

 Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

 

Antwoord

Wij hebben er voor gekozen om op dit moment gedeeltelijk te werken met

Archeodepot.nl. Archeodepot.nl is de gezamenlijke databank van vijf provincies waarin

documentatie over archeologische monumenten en collecties wordt vastgelegd. 

Het gedeeltelijk werken met Archeodepot.nl betreft de aanlevering van documentatie

van archeologische bedrijven (de zgn pakbon). Hiermee kunnen de bedrijven

pakbonnen aanleveren en is de duurzame opslag van documentatie gegarandeerd. 

                                                          
1
 Binnenlands Bestuur Digitaal van 7 maart 2019:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/provincies-brengen-archeologisch-erfgoed-

digitaal.9610027.lynkx

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/provincies-brengen-archeologisch-erfgoed-digitaal.9610027.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/provincies-brengen-archeologisch-erfgoed-digitaal.9610027.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/provincies-brengen-archeologisch-erfgoed-digitaal.9610027.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/provincies-brengen-archeologisch-erfgoed-digitaal.9610027.lynkx
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Archeodepot.nl is op dit moment nog onvoldoende goed ontwikkeld voor onder andere

het registreren en ontsluiten van objecten. Ook is de bruikleenmodule onvoldoende

doorontwikkeld waardoor we deze niet zouden kunnen registreren. 

Het depot van Zuid-Holand werkt al geruime tijd met de TMS collectiedatabase, dat

wel geschikt is voor goede registratie, ontsluiting en uitgifte via bruiklenen en loopt

daarmee voorop ten opzichte van de andere depots. Wij hechten veel waarde aan het

ontsluiten van de archeologische collectie waardoor er een grote hoeveelheid objecten

via de publieke collectiewebsite beschikbaar is. Deze omvang ligt bij de vijf reeds

gemigreerde provincies veel lager en zij waren ook minder ver in de ontsluiting van

hun objecten. Dit is de reden geweest om de migratie naar Archeodepot.nl op dit

onderdeel terug te draaien en voorlopig in TMS de dozen en objecten te blijven

registreren. 

De depotbeheerders nemen actief deel aan de applicatiewerkgroep van

Archeodepot.nl om mee te werken aan optimalisatie van deze database. Dit overleg

vindt ieder kwartaal plaats. Nadat de bovenstaande geschetste onvolkomenheden zijn

opgelost zullen wij definitief en volledig migreren naar het Archeodepot.nl.

 

3. Welke gemeentes zijn er in de provincie Zuid-Holland met een archeologisch depot en

kunt u aangeven hoe de documentatie en coördinatie van archeologische

monumenten en collecties nu plaatsvindt?

 

Antwoord

Op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz)

(Monumentenwet 1988 § 6, artikel 51, thans Erfgoedwet § 5.3, artikel 5.8) kunnen

provincies gemeenten toestemming verlenen voor het houden van een eigen

gemeentelijk archeologisch depot. In de Nota depotbeleid (PS-2009) heeft de

provincie er voor gekozen uitsluitend de reeds depothoudende gemeenten hiervoor

toestemming te verlenen; het betreft de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Gouda,

Dordrecht, Den Haag, Leiden, Rijswijk, Gorinchem en Delft. Het zorgdragen voor

goede bewaarcondities binnen de gemeentelijke depots is in eerste instanties een

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij hebben destijds geen voorwaarden willen

verbinden aan onze aanwijzing omdat wij vertrouwen hadden in de bestuurlijke kracht

en inhoudelijke expertise van de depothoudende gemeenten in Zuid-Holland.

Bovendien functioneerden alle aangewezen gemeentelijke depots voorzover ons toen

bekend al geruime tijd naar volle tevredenheid. Op basis van het recent verschenen

evaluatierapport van de Erfgoedinspectie gaan wij in overleg met de gemeentelijke

depots over bewaarcondities en collectiebeheer. 

 

In het verleden heeft D66 er meermalen op aangedrongen bij het college dat het

proces van digitalisering van cultureel erfgoed goed op orde moet zijn, om ons

cultureel erfgoed zo beschikbaar en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen in

de samenleving. Hierbij hoort ook scholing van inwoners en samenwerking met

andere provincies en het goed ontsluiten van de archeologische collecties.
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4. Kunt u aangeven hoe de scholing van inwoners en de samenwerking met andere

provincies nu georganiseerd is in de provincie Zuid-Holland en waar dit nog beter zou

kunnen? 

Antwoord

De provincie Zuid-Holland stimuleert sinds 1 januari 2018 tot 31 december 2019

collectiebeherende erfgoedinstellingen om hun collecties digitaal te ontsluiten via het

programma 'Digitalisering cultureel erfgoed Zuid-Holland' (DCE). Samen met het Prins

Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en Erfgoedhuis Zuid-Holland biedt de

provincie erfgoedinstellingen 3 programmaonderdelen aan die de digitale

beschikbaarheid van erfgoedcollecties ondersteunen, professionaliseren en promoten. 

Op dit moment worden via het programma DCE circa 150 van de 340

collectiebeherende instelllingen in Zuid-Holland bereikt. Via onder andere cursussen,

workshops en netwerkbijeenkomsten (14 in 2018) van het Steunpunt DCE

(Erfgoedhuis Zuid-Holland) wordt de kennis over digitalisering vergroot. Het

Themafonds DCE (Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland) en het digitale

platform Canon van Zuid-Holland (provincie Zuid-Holland) hebben tot doel de

erfgoedcollecties toegankelijk te maken voor het grote publiek. 

Op nationaal niveau onderhoudt Erfgoedhuis Zuid-Holland vele contacten met het

Netwerk Digitaal Erfgoed, Digitaal Erfgoed Nederland en het Overleg Provinciale

Erfgoedhuizen Nederland (OPEN). Via deze netwerken wordt met provinciale

erfgoedhuizen, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten en andere

organisaties nauw samen gewerkt en kennis gedeeld.

 

Den Haag, 16 april 2019   

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                  voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek      drs. J. Smit


