
BNG ERFGOEDPRIJS 2013
Jaarlijks wordt aan de gemeente die het beste erfgoedbeleid voert een nationale prijs 
toegekend: de BNG Erfgoedprijs. Erfgoed bestaat uit onder meer uit gebouwde 
monumenten, archeologie, museale collecties en archieven, kunst, historisch 
(cultuur)landschap, groene monumenten, mobiel en immaterieel erfgoed, etc. Kortom: 
de hele lokale geschiedenis die de identiteit van uw gemeente vormt en versterkt. De 
BNG Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en wordt elk jaar uitgereikt tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in november, in de gemeente die de prijs het voorgaande 
jaar heeft gewonnen. De Prijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 
en Cultuurfonds BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). In 2011 èn 2012 deden maar liefst 
34 gemeenten mee. In 2011 kwam de Drentse gemeente Westerveld als winnaar uit de 
bus en in 2012 won de gemeente Schiedam.

WAAROM EEN PRIJS?
Erfgoed is overal en het lééft, ook in uw gemeente. Inwoners zijn steeds meer 
geïnteresseerd in de historische achtergrond van hun omgeving of familie. Ook bij de 
oplossing van sociale en economische vraagstukken kan erfgoed een waardevolle rol 
spelen. Daarnaast gaat erfgoed over identiteit en (ver)binding. De BNG Erfgoedprijs en 
de daarmee gepaard gaande publiciteit stimuleert gemeenten in Nederland om 
cultuurhistorie in brede zin op te nemen in hun beleid. 

VOOR WELKE GEMEENTE IS DE BNG ERFGOEDPRIJS?
De BNG Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan de gemeente die volgens een jury van 
bestuurders en erfgoeddeskundigen het beste met haar erfgoed en cultuurhistorie 
omgaat en dat in haar beleid en daden laat zien. De prijs is er dus niet voor het mooiste 
monument, het leukste historische project of het spannendste museum. ‘Het gaat er niet 
zozeer om hoeveel erfgoed je als gemeente hebt, maar om wat je ermee doet.’

WAT IS ERFGOEDBELEID EIGENLIJK?
Gemeenten hebben wettelijke taken voor monumentenzorg en archeologie. Ook 
subsidiëren ze soms een historisch museum of onderhouden ze het archief. In veel 
plaatsen steunt de gemeente een historische vereniging. Gemeenten stimuleren 
omgevingsonderwijs op scholen, nemen deel aan erfgoedprojecten en verbinden erfgoed 
met actuele culturele ontwikkelingen. Zij zijn dus de spil van het erfgoedbeleid, als initiator 
of als regisseur. De BNG Erfgoedprijs is voor gemeenten die kiezen voor een integrale 
benadering van erfgoed. Zij zien erfgoedbeleid als een waaier van culturele en ruimtelijke 
activiteiten, die in onderlinge samenhang de kwaliteit van de gemeente verhogen.
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WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR DE BNG ERFGOEDPRIJS?
Bij de toekenning van de prijs wordt onder meer gewogen op welke manieren:
•  u de burgers betrekt bij uw erfgoedbeleid
•  u het erfgoedbeleid ook op andere beleidsterreinen inzet en zo ja, welke
•  uw gemeente een relatie legt met de jeugd (onderwijs, erfgoededucatie)
•  u communiceert over uw erfgoedbeleid 
•  u diverse initiatieven coördineert en krachten bundelt
•  u erfgoedbeleid inzet als innovatieve factor
•  u kunt bogen op zowel daadwerkelijk en recent gerealiseerd beleid èn 
 aansprekende erfgoedplannen voor de nabije toekomst

KAN UW GEMEENTE MEEDOEN?
De BNG Erfgoedprijs draait niet om de omvang van uw gemeente, inwonertal, 
gebied, of de hoeveelheid erfgoed die u heeft. Ook niet om de grootte van uw 
bestuur, gemeenteraad, ambtelijk apparaat of beschikbare budget. Elke gemeente, 
iedere stad of dorp kan meedoen!Het gaat erom wat u als gemeente met uw eigen 
rijke of bescheiden geschiedenis doet. En ook: in hoeverre u dat op een 
samenhangende manier vorm geeft.

WIE ZITTEN IN DE JURY?
De jury van de BNG Erfgoedprijs is als volgt samengesteld:
•  Arno Brok, voorzitter (burgemeester gemeente Dordrecht; secretaris bestuur VNG)
•  Liesbeth van der Pol (architect, voormalig Rijksbouwmeester)
•  Karel Loeff (Directeur Erfgoedvereniging Heemschut en 

secretaris Federatie Instandhouding Monumenten FIM)
•  Andries Ponsteen (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland en 

voorzitter vereniging van Erfgoedhuizen OPEN)
•  Paul Spies (directeur Amsterdam Museum)
•  Jan van de Voorde (plaatsvervangend directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

HOE DOET U MEE?
Meedoen is makkelijk. U meldt uw gemeente aan met bijgaand formulier 
(ook te downloaden op: www.bngerfgoedprijs.nl). Aanmelden kan tot 15 juni 2013.

EN DAN?
Een deskundige jury beoordeelt uw aanmelding. Misschien wordt aan u gevraagd 
nog aanvullingen te leveren. U hoort in juli of u één van de vijf genomineerde 
gemeenten bent. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in november 2013 wordt de 
winnaar van de BNG Erfgoedprijs 2013 bekendgemaakt in de gemeente Schiedam, 
de winnaar van 2012.

MEER WETEN?
Kijk op www.bngerfgoedprijs.nl. Daar vindt u alle informatie, zoals de samenstelling 
van de jury, de deelnemende gemeenten in eerdere jaren enzovoort. U kunt ook 
bellen: Kunsten ’92, 020-4220322 of mailen: heleen@kunsten92.nl

COLOFON

Tekst: Andries Ponsteen en Karel Loeff.

De BNG Erfgoedprijs is een initiatief van Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten en het Erfgoedplatform
van de Vereniging Kunsten ’92, bestaande uit: OPEN Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland | 
BOEI Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed | LCM Landelijk Contact 
van Museumconsulenten | KVAN Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland | VOIA Vereniging Ondernemers 
in Archeologie | NMV Nederlandse Museumvereniging | Bond Heemschut | NCV Nederlands Centrum voor Volkscultuur | 
Gelders Erfgoed | Gemeentearchief Rotterdam | NvBA Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren | Vereniging Openbare 
Bibliotheken | MCN Mobiele Collectie Nederland | Nationaal Restauratiefonds | BRAIN Branchevereniging 
Archiefinstellingen Nederland | NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen


