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Omschrijving
N.a.v. verzoek van dhr. De Groot (D66) zegt wethouder Roduner toe dat 
door het college nog gereageerd wordt op de bevindingen in de RKC 
adviesbrief over Erfgoedbeleid.
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Stand van Zaken/afdoening
Bij de bespreking van het eindrapport van het 213a-onderzoek naar erfgoedbeleid, in de commissie 
ontwikkeling van 10 december 2019, is toegezegd dat het college nog een reactie geeft op de bevindingen
uit het rapport en terugkomt op de vraag of er een verbeterplan moet worden opgesteld.

Samengevat zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:
Haarlem is de afgelopen 10 jaar zorgvuldig omgegaan met zowel beschermd als niet beschermd 
erfgoed.
Het Haarlemse erfgoedbeleid sluit voldoende aan op de regio en andere overheden.
De beschikbare middelen / capaciteit worden doeltreffend ingezet om het vigerend beleid uit te 

voeren.
De lange termijn ambities lijken hierbij onder druk te staan.
Haarlem heeft veel niet benutte potentie als erfgoedstad.

Het college onderschrijft deze bevindingen. De meeste capaciteit wordt ingezet voor het verrichten van 
reguliere / wettelijke taken. Ook met de gerealiseerde uitbreiding blijven de lange termijn ambities onder 
druk staan. De beschikbare capaciteit voor erfgoed is voor Haarlem beperkt, zeker als we het vergelijken 
met andere erfgoedsteden. Voor het verder benutten van de potentie van Haarlem als erfgoedstad is geen 
ruimte.
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Met het samenbrengen van de erfgoedonderdelen (archeologie, monumenten, erfgoed en ruimte en advies 
en beleid) als onderdeel van de afdeling Omgevingsbeleid heeft erfgoed een goede positie in de 
organisatie, als integraal onderdeel van de leefomgeving.

Omdat de beschikbare capaciteit doeltreffend wordt ingezet, buiten de reguliere / wettelijke taken weinig 
ruimte is en erfgoed organisatorisch logisch^is ingebed, is er geen aanleiding voor het opstellen van een 
verbeterplan.
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