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Betreft : oproep centrale instelling op het gebied van erfgoed en cultuur 
 
 
 
Namens (alfabetisch): 

Genootschap Oud Zandvoort 
Historisch Genootschap Midden Kennemerland (HGMK) te Beverwijk. 
Historische Kring Albertus Perk (Hilversum) 
Historische Kring Heemskerk (HKH) te Heemskerk 
Historische Kring Velsen 
Historische Vereniging Alkmaar 
Historische Vereniging Haerlem 
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 
Historische Werkgroep Spaarndam 
Meer-Historie, Haarlemmermeer 
Museum Kennemerland te Beverwijk 
Stichting Historisch Halfweg 
Stichting Historisch Schoten 
Stichting Ons Bloemendaal 
Stichting Santpoort 
Stichting Tussen Vecht en Eem 
Vereniging Heemschut, Commissie Noord-Holland 
Vereniging Oud-Hoorn 
Werkgroep Oud Castricum te Castricum 

 
 
 
 
           >> 



Geachte statenleden, geachte fracties, geachte heer Van der Hoek 
 
 
De provinciale nota ‘Cultuur in ontwikkeling - Cultuurbeleid 2017-2020’ (augustus 2016) stelt: 
‘Culturele infrastructuur en cultuurhistorie zijn belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van 
Noord-Holland. Zij weerspiegelen een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Een hoog 
niveau van culturele voorzieningen verhoogt de aantrekkelijkheid van Noord- Holland voor 
inwoners, bedrijven en toeristen.’  

 
Wij begrijpen als geen ander dat veel initiatieven uit de samenleving moeten komen, en alle 
hierboven genoemde partijen, maar ook veel andere, zetten zich hier binnen hun 
mogelijkheden 100% voor in.  

Wat we als historische verenigingen echter missen is een centraal coördinatie- en 
informatiepunt binnen de provincie Noord-Holland ter ondersteuning van organisaties 
werkzaam op het gebied van cultuur en erfgoed. In Noord-Holland zijn tal van zulk soort 
organisaties actief, zowel op professioneel als op vrijwilligersniveau. Maar wie nu precies 
welke activiteiten ontplooit en waar welke informatie is te krijgen, is moeilijk te achterhalen. 
Erfgoedinstellingen zijn afhankelijk van de communicatie van hun diverse collega-organisaties 
– die soms goed is, maar altijd verbrokkeld. Ook maar ook individuele erfgoed- en 
cultuurliefhebbers moeten zoeken naar informatie en voorlichting. 

Dat is jammer, want zo blijft veel kennis en expertise verscholen.  

 
Daarom pleiten wij voor het instellen van een provinciale instelling die dient als steunpunt, 
vraagbaak, kennisbank en stimulator voor de verenigingen, zodat zij binnen hun 
mogelijkheden en doelstellingen goed kunnen functioneren, hun slagkracht kunnen vergroten 
en uiteindelijk een beter en meer zichtbaar bereik zullen hebben.  

 
Onze zorg gaat uit naar onder meer de volgende zaken: 

 Historische verenigingen buigen zich momenteel ieder voor zich over de omgevingswet 
(met name de plek van erfgoed daarin). Samenwerking, en ook goede informatie 
bijvoorbeeld in de vorm van cursussen hierover, kan ons veel verder brengen. 

 Historische verenigingen weten niet altijd de juiste weg te vinden naar subsidies of 
sponsoring ten behoeve van een project, uitvoering of tentoonstelling. 

 Historische verenigingen weten niet altijd wat de beste wijze van archief- en 
collectiebeheer is en wat de voordelen (en nadelen) van digitalisering van hun collectie 
zijn. 

 De zichtbaarheid van de erfgoedactiviteiten van de historische verenigingen, andere 
erfgoedinstellingen en musea e.d. naar het algemeen publiek, maar ook naar 
specifieke doelgroepen toe, kan veel beter. 

 En ten slotte kan een centrale instelling de participatie van de individuele 
erfgoedliefhebber vergroten en heeft samenwerking via een centrale instelling 
duidelijk meerwaarde. 

 



Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn het Erfgoedhuis Zuid-Holland (www.erfgoedhuis-
zh.nl) , Landschap Erfgoed Utrecht (www.landschaperfgoedutrecht.nl), Erfgoed Brabant 
(www.erfgoedbrabant.nl), Erfgoed Gelderland (www.erfgoedgelderland.nl) en Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland (www.scez.nl). En in Noord-Holland bestond tot enkele jaren 
geleden de Cultuurcompagnie; na het opheffen hiervan is Noord-Holland vrijwel de enige 
provincie zonder centrale erfgoedinstelling, wat voor een provincie met zo veel cultuur en zo’n 
rijk erfgoed als teleurstellend en misschien wel als beschamend omschreven kan worden. 

 
De enige organisatie in onze provincie die in de buurt komt, is het Steunpunt Monumenten en 
Archeologie, vormgegeven door Mooi Noord-Holland en het Huis van Hilde. Dit steunpunt zou 
deze centrale rol op zich kunnen nemen, in plaats van zich alleen te richten op vooral de 
gemeenten. 

 

Wij roepen alle statenleden in Noord-Holland op om zich in de 
komende verkiezingen sterk te maken voor dit thema, en zich in te 
spannen om onze aanbevelingen in de coalitieonderhandelingen na 
de verkiezingen in te brengen, zodat een centrale erfgoedinstelling 
zoals hierboven omschreven een plaats krijgt in het collegeakkoord. 

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om ons verzoek nader toe te lichten en vragen te 
beantwoorden.  

 

 

 

Met vriendelijke groet 
namens de in het briefhoofd genoemde instellingen 

 

Jaap Verschoor 

voorzitter Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek  
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