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Agenda Cultureel Erfgoed Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Inhoud van het voorstel
Haarlem is de vijfde monumentenstad van Nederland. Ook archeologisch gezien is
Haarlem bijzonder rijk. Gezamenlijk vormen monumentenzorg en archeologie het
werkveld cultuurhistorisch erfgoed.
Steeds meer disciplines hebben een raakvlak gekregen met erfgoed. Dit kan ook
niet anders in een stad volop in ontwikkeling, waarbij cultuurhistorie altijd wel een
rol speelt.
Het college heeft besproken hoe de gemeente als rentmeester van Haarlems erfgoed
invulling kan geven aan dit thema. Hoe kunnen de cultuurhistorische waarden van
de stad als geheel op een goede manier worden doorgegeven naar de toekomst? In
de ingesloten agenda zijn de ambitie en doelstellingen geformuleerd rondom
cultureel erfgoed, samengevat onder de slogan "Beschermen, benutten, beleven,
duurzaam naar de toekomst". Samenwerking zal worden gezocht met het
bedrijfsleven, monumenteneigenaren, beheerders van archeologisch waardevolle
terreinen, regiogemeenten, provincie, ministeries, VVV, en met de beheerders van
podia. Hiernaast is de erfgoedcoalitie een ondersteunend platform van de gemeente
met de beheerders van roerend erfgoed (bibliotheken, archieven, musea).
De monumentale kwaliteiten dienen beschermd te worden. Door die kwaliteiten te
benutten blijft er draagvlak en kan worden gegarandeerd dat de cultuurhistorische
waarden kunnen worden doorgegeven naar de volgende generaties. Waar benutten
uitgaat van de kant van de 'leveranciers' van erfgoed, gaat beleven uit van de kant
van de consumenten. Erfgoed kan breed toegankelijk worden gemaakt door
kennisoverdracht en promotie van de stad. Afbakening en het maken van keuzes
zijn in het rijke werkveld van erfgoed noodzakelijk. Na deze agenda Cultureel
Erfgoed Haarlem volgt het opstellen van een uitvoeringsprogramma, waarin de
acties worden vastgelegd.
Aanleiding + fase van besluitvorming
De agenda is kaderstellend voor het werkveld erfgoed, waarin monumentenzorg en
archeologie integraal samengaan.
De agenda geeft de ambitie en doelstellingen aan rondom het thema erfgoed voor de
komende drie jaar. Het hierop volgend uitvoeringsprogramma geeft de afbakening
en keuzes aan vertaald in concrete acties.
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Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
De agenda vormt het kader voor het nog op te stellen uitvoeringsprogramma. Het
maken van concrete keuzes en hieraan verbonden acties volgt daarmee nog.
De agenda omvat doelstellingen rondom het thema erfgoed: "beschermen, benutten,
beleven, duurzaam naar de toekomst".
Financiële paragraaf
De agenda heeft geen financiële consequenties. In het nog op te stellen
uitvoeringsprogramma zullen de concrete acties worden vastgesteld en de daarbij
behorende budgetten aangegeven.
Participatie / communicatie
Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma zal met een afvaardiging van
monumenteneigenaren gesproken worden en met belangenverenigingen. De agenda
wordt voorts besproken met de erfgoedcoalitie. Ten behoeve van het
uitvoeringsprogramma wordt een communicatieplan gemaakt.
Planning
Het uitvoeringsprogramma wordt in september 2007 aangeboden.
Wij stellen de raad voor:
1. De agenda Cultureel Erfgoed Haarlem vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
1. de agenda Cultureel Erfgoed Haarlem vast te stellen;
2. akkoord te gaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Gedaan in de vergadering van 26 april 2007.
De griffier

De voorzitter,
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