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Geachte Statenleden,

Graag informeren wij u over ons besluit om de samenwerkingsovereenkomst voor de data

uitwisseling tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Provincie Zuid-Holland te

ondertekenen, ten behoeve van de provinciale Erfgoedmonitor.

N.B. Sinds 2016 wordt in Zuid-Holland de term ‘Erfgoedmonitor’ gehanteerd, daar waar de RCE

en veel andere provincies de term ‘Monumentenmonitor’ gebruiken voor de provinciale monitors.

De Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert feiten en cijfers

over al het erfgoed in Nederland en maakt daarbij voor het gebouwde erfgoed gebruik van de

geanonimiseerde data uit de provinciale monitors. Dit is verduidelijkt in een voetnoot bij de term

Monumentenmonitor in de overeenkomst.

Met alle provincies en het Rijk is in 2016 afgesproken om gezamenlijk gegevens te leveren over

de staat van de rijksmonumenten in ons land. In Zuid-Holland is de eerste Erfgoedmonitor aan

het eind van 2016 uitgevoerd door Fenicks Digitale Monitoring. 

Bij de start in 2016 spraken RCE en provincies af om gegevens uit de provinciale monitors

onderling te delen voor de beleidsontwikkeling van provincie en Rijk. De RCE ontsluit de

geaggregeerde gegevens uit de provinciale monitors in de Iandelijke Erfgoedmonitor, tevens

worden uitkomsten van de monitoring in de onderlinge werkrelatie benut. Nu we enkele jaren

verder zijn, is, mede gezien de inwerkingtreding van de AVG, van beide zijden de wenselijkheid

geuit om de concrete invulling van de uitwisseling van data goed te borgen middels een

samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is voor alle provincies gelijk en is in IPO-

verband afgestemd. Op 5 juli 2021 hebben wij de Samenwerkingsovereenkomst voor data
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uitwisseling in het kader van de Monumentenmonitor (i.c. Erfgoedmonitor Zuid-Holland), tussen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland ondertekend.

N.B. Sinds 2016 wordt in Zuid-Holland de term ‘Erfgoedmonitor’ gehanteerd, daar waar de RCE

en veel andere provincies de term ‘Monumentenmonitor’ gebruiken voor de provinciale monitors.

De Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert feiten en cijfers

over al het erfgoed in Nederland en maakt daarbij voor het gebouwde erfgoed gebruik van de

geanonimiseerde data uit de provinciale monitors. Dit is verduidelijkt in een voetnoot bij de term

Monumentenmonitor in de overeenkomst.

1. Erfgoedmonitor Zuid-Holland

De Erfgoedmonitor Zuid-Holland is een digitale monitor met actuele kwantitatieve informatie over

restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland. Gegevens als bouwkundige

staat, mate van leegstand en herbestemming, in combinatie met omvang en categorie van het

erfgoed leveren een schat van informatie op, waarop beleid kan worden ontwikkeld. De

rapportage Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020 en onze aanbiedingsbrief van 16 maart 2021

bieden daarover meer informatie.

Jaarlijks wordt op basis van de gegevens uit de Erfgoedmonitor Zuid-Holland voor de wettelijk

vastgelegde beleidsindicator Restauratievolume (onderhoud matig-slecht) een percentage

gepubliceerd ten behoeve van de Jaarrekening

2. Uitwisseling gegevens provinciale Erfgoedmonitor met gemeenten

In 2018 heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzocht of de provincies Noord-Holland, Utrecht

en Zuid-Holland na de decentralisatie in 2012 erin slagen om rijksmonumenten te behouden via

hun subsidieregelingen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze nota had een positieve

grondtoon. Geconcludeerd werd dat de provincie Zuid-Holland er via de subsidieregeling in slaagt

om de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van

rijksmonumenten die gerestaureerd worden. Er is een goede invulling gegeven aan het behoud

van monumentaal erfgoed. In de GS brieven van 12 mei 2020 ‘Toelichting op aanbevelingen en

voortgang nota restauratie rijksmonumenten’ en van 20 april 2021 ‘Bestuurlijke reactie op concept

eindrapport opvolging aanbevelingen 2018’ is toegelicht hoe de aanbevelingen in het vervolg zijn

opgepakt. In deze brieven is aangegeven dat we aan alle aanbevelingen tegemoet zijn gekomen,

met uitzondering van het delen van gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten

met gemeenten.

We hebben u daarbij toegezegd dat deze aanbeveling nog nader zou worden onderzocht.  

Inmiddels is uit onderzoek door onze Functionaris voor Gegevensbescherming geconcludeerd

dat een beperkte set aan gegevens uit onze Erfgoedmonitor gevoeglijk kan worden gedeeld met

gemeenten. Dit betreft de volgende informatie:

- Monumentennummer 

- Adres monument

- Staat monument (goed/redelijk/matig/slecht)

Aanleveren van deze set aan gegevens levert geen conflict op met de AVG, en kan voor

gemeenten behulpzaam zijn bij het toezicht op de instandhoudingsplicht voor eigenaren van

rijksmonumenten. Gemeenten kunnen deze gegevens desgewenst bij ons opvragen.
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Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de

Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling in het kader van de Monumentenmonitor

(i.c. Erfgoedmonitor Zuid-Holland), tussen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie

Zuid-Holland, evenals over de mogelijkheid tot uitwisseling van gegevens uit de Erfgoedmonitor

Zuid-Holland met gemeenten in onze provincie. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  

Bijlage:

- Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling in het kader van de Monumentenmonitor (i.c.

Erfgoedmonitor Zuid-Holland), tussen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland,

versie juli 2021


