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Geacht raadslid, 

Namens wethouder Van Spijk nodig ik u graag uit voor een informatieve 

bijeenkomst over de dataregistratie erfgoed Haarlem. 

Aanleiding: 

In 2013 heeft de raad de nota Erfgoed Haarlem vastgesteld (reg.nr 2013/231400 d.d. 

12 september 2013). In de nota is opgenomen dat het erfgoed in Haarlem onder 

meer wordt uitgewerkt in een erfgoedkaart als historische dataregistratie, waarin in 

ieder geval ook het naoorlogs en industrieel erfgoed worden opgenomen. Deze 

erfgoedkaart vormt de basis voor uitwerking van het erfgoed naar 

bestemmingsplannen en andere ruimtelijke documenten. 

 

Open informatie beleid: 

In 2014 is het gemeentelijk open informatiebeleid vastgesteld. Ik heb me 

gerealiseerd dat je het maar één keer goed kunt doen. Daarom is er voor gekozen 

om de erfgoedkaart niet als een traditioneel kaartbeeld uit te werken, maar als een 

digitaal, open source, dataregistratie. In verschillende digitale lagen wordt het 

volledige erfgoed vastgelegd en gekoppeld aan andere databestanden van de 

gemeente. Hiermee worden alle denkbare toepassingen mogelijk. Niet alleen voor 

intern gebruik door de gemeente zelf, bijvoorbeeld als bijdrage aan 

bestemmingsplannen of ruimtelijke documenten, maar ook als extern 

gegevensbestand dat volledig toegankelijk wordt voor alle Haarlemmers. 

 

Haarlem loopt hiermee voorop: 

Maar liefst duizenden stedelijke en cultuur historische items worden vastgelegd als 

basis voor het erfgoedbeleid.  Hiermee wordt Haarlem een van de eerste gemeenten 

waarin al het erfgoed in één database is samengevoegd. 

 

In oktober nota in de commissie 
In oktober a.s. zal ik een nota aan de commissie voorleggen, waarin ik zal aangeven 

hoe vanuit de databasisregistratie erfgoed wordt gekomen tot een verder uitgewerkt 

erfgoedbeleid. De databasisregistratie erfgoed is een essentiële onderlegger voor het 

erfgoedbeleid en vormt een eerste uitwerking hiervan. 
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Graag wil ik u voorafgaand aan deze nota laten zien hoe de digitale 

databasisregistratie erfgoed werkt, wat de toepassingsmogelijkheden ervan zijn en 

hoe het in de praktijk gebruikt kan gaan worden.  

Ik nodig u dan ook graag uit voor de technische inloop bijeenkomst Erfgoedkaart op  

Maandag, 7 september 2015 – 16.30 u. in de Fabriciuskamer 

Mocht u vragen hebben of een toelichting willen op de uitwerking, die nu wordt 

gepleegd rond de databasisregistratie erfgoed, dan kunt u contact opnemen met Lex 

Hendriksen, hoofdafdeling Stadszaken, tel. 023-5113251.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen van Spijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


