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Programma

Opening met actualiteiten van de Provincie Noord-Holland, de RCE en het Steunpunt Monumenten& Archeologie
Dorine van Hoogstraten, Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

De ErfgoedDeal: wat is het doel en wat betekent dat voor gemeenten? 
Marjorie Verhoek, projectleider ErfgoedDeal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Excursie Gemeente Alkmaar (keuze):
• Grote Kerk - Carolien Roozendaal, bouwkundige en bouwhistoricus
• Archeologisch Centrum Alkmaar - Nancy de Jong-Lambregts, stadsarcheoloog en coördinator erfgoed

Theepauze

Uitgangspunten van ons erfgoedbeleid, publiekparticipatie en het belang van communicatie - Team Erfgoed Alkmaar

Stolpen en stolpenstructuren. Hoe ga je als gemeente om met provinciale stolpenstructuren in gemeentelijk beleid?
Dorine van Hoogstraten, Jeroen Zomer en Rosanne Bruinsma

Borrel
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Samenwerking Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

https://www.nmferfgoedadvies.nl/steunpunt
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Het Steunpunt ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van erfgoedtaken 
en de implementatie van cultuurhistorie in het ruimtelijk domein
door middel van netwerk, vraagbaak/kennis, voorbeeldprojecten, 

onderzoek en publicaties.

Thema’s

Transformatie van het cultuurlandschap
Erfgoed in de Omgevingswet

Archeologie
Gebouwd erfgoed en duurzame benutting

Doelstelling Steunpunt
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Vragen, dialoog, discussie

Netwerkbijeenkomst Alkmaar – 11 februari 2020

Hoe kun je erfgoed het beste
beschermen en ontwikkelen?

Kennen jullie voorbeelden van 
herbestemde kerken waar de gemeente
vroeg in het proces betrokken was?

Waar moeten we op letten als een
vergunning voor een zonneveld in een
bijzonder cultuurlandschap wordt
aangevraagd?

Hoe zorgen we er voor dat
cultuurhistorie op een goede
manier in de omgevingsvisie
terechtkomt?

Hoe gaan we om met 
monumentale structuren in 
het landschap zoals de 
Stelling van Amsterdam, 
Westfriese Omringdijk en de 
Atlantikwall?

Hoe ga ik om met 
vondstmeldingen?



Onderzoek, website en publicaties

Binnenkort: artikel erfgoed in omgevingsvisies
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Voorbeeldprojecten herbestemming en energietransitie
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Nieuwsbrief!
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Actueel: Het Boerderijenfonds
- Stimuleringsfonds voor herbestemming, 
verduurzaming en restauratie van boerderijen

- Bevordering van een toekomstbestendig 
platteland

- Ondersteuning particuliere eigenaren: 
financieel en met deskundigheid 

- Verzamelen en ontsluiten van kennis en 
informatie 

- Ministerie van OCW heeft aan AEN een budget 
toegekend van 4.994.150 euro 

- Looptijd tot halverwege 2023



Actueel: Verdrag van Faro

• Het Verdrag van Faro (Raad van Europa, 2005) gaat over de 
waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving.

• In nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties
onderzoekt de RCE hoe burgerinitiatief en -participatie het 
beste kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

• Cultureel erfgoed als middel om maatschappelijke doelen
te verwezenlijken

• De uitkomsten van het programma leveren een advies op 
aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 
ratificatie van het Verdrag van Faro.
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Actualiteiten en ontwikkelingen - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Netwerkbijeenkomst Alkmaar – 11 februari 2020

Leonard de Wit (Hoofd Regio Noord-West)
Daan Lavies (Adviseur Architectuurhistorie) 

1. Toekomst religieus erfgoed

2. Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek

3. Programma Instandhouding Archeologische Rijksmonumenten

4. Erfgoed Deal



Actualiteiten en ontwikkelingen – Provincie Noord-Holland

Ernst van der Kleij (Beleidsadviseur voor het Erfgoed, Provincie Noord-Holland)

1. Noord-Hollandse Waarderingskaart voor stolpboerderijen

2. Fonds Herbestemming en Loods Herbestemming Monumenten

3. Actualisering provinciale Monumentenlijst

4. Archeologie

5. Publieksprojecten 

6. Herijking cultuurbeleid
- Hoe is ons beleid van de afgelopen jaren ervaren?
- Zijn er aanbevelingen voor wijzigingen? 
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