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Onderwerp  

Vaststellen 213a rapport erfgoedbeleid 

 

Nummer 2019/438108 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Berg, K. van den 

Telefoonnummer 023-5113046 

Email  kvandeberg@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het college stelt het eindrapport van het 213a onderzoek naar erfgoedbeleid vast. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur en de RKC. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door 

het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013 

(2012/469231); 

- Programmabegroting 2018-2022 (2017/421025). 

 

Besluit College  

d.d. 11 juni 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Het rapport Erfgoedbeleid Haarlem 2013-2018 doelmatigheidsonderzoek 

in het kader van artikel 213a Gemeentewet vast te stellen  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

1. Inleiding  

Haarlem is de afgelopen 10 jaar zorgvuldig omgegaan met zowel beschermd als onbeschermd 

erfgoed. De beschikbare middelen worden doeltreffend ingezet om vigerend beleid uit te voeren. 

Echter, de lange termijn doelstellingen en ambities lijken wel onder druk te staan.  

 

Een herziening van de cultuurhistorische waardenkaart wordt verwacht in 2019. Deze kan eveneens 

dienen als een goede basis om gebiedsgerichter te werken bij welstandstoetsen.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012469231-BW-Nota-213a-verordening3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/06-november/19:30/Behandeling-Programmabegroting-2018-2022/2017421025-2-Bijlage-Programmabegroting-2018-2022-1.pdf


 

 Kenmerk: 2019/438108 2/3 

 

 

Het Haarlems erfgoedbeleid sluit voldoende aan op de regio, andere gemeenten en overheden.  

 

Onduidelijk is of de Verordening Stimuleringsregeling Monumenten (incl. revolverend fonds) nog 

voldoet in een behoefte. Onderzocht moet worden of met dezelfde middelen monumenteigenaren 

beter ondersteund zouden kunnen worden.  

 

De meeste capaciteit binnen erfgoed wordt ingezet op het verrichten van reguliere taken. Het lijkt 

lastig om structureel voldoende capaciteit vrij te maken om de werkprocessen en interne 

informatiesystemen te verbeteren en achterstanden weg te werken of informatie toegankelijker te 

maken.  

 

Het ambitieniveau van Haarlem is vergelijkbaar met dat van referentie gemeenten. De Erfgoedwet 

en Omgevingswet stellen nieuwe eisen aan informatie en kennis over erfgoed. De intensivering die 

sommige gemeenten hiervoor maken wordt door Haarlem nog niet gevolgd. Zij blijft daarmee dan 

ook deels achter.  

 

De economisch toegevoegde waarde die erfgoed kan hebben wordt in Haarlem nog onvoldoende 

benut. Haarlem zou zich meer kunnen profileren als monumentenstad en informatie daarover 

toegankelijker maken. In navolging van anderen zou Haarlem een meer regionale centrumfunctie op 

erfgoedgebied kunnen ambiëren. Als kenniscentrum kan (betaalde) dienstverlening aan omliggende 

gemeenten worden geboden. Daarvoor zijn echter wel initieel extra investeringen nodig en verdere 

capaciteitsuitbreiding bij het team. Het succes dat een aantal andere monumentengemeenten met 

dit model hebben geboekt, toont aan dat deze op termijn kunnen worden terugverdiend. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het rapport Erfgoedbeleid Haarlem 2013-2018 doelmatigheidsonderzoek in het kader van 

artikel 213a Gemeentewet vast te stellen  

 

3. Beoogd resultaat 

Op leveren van het 213a onderzoek zoals aangekondigd in de Programmabegroting 2018-2022. 

 

4. Argumenten 

N.v.t. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

N.v.t 
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7. Bijlagen 
 

1. Definitief onderzoeksrapport Erfgoedbeleid Haarlem 2013-2018 doelmatigheidsonderzoek in 

het kader van artikel 213a Gemeentewet.  

2. Memo OMB.  

 


