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FACILITEER ERF-
GOEDTOERISME 
Gebiedspromotie en het bevorde
ren van toerisme is voor veel pro
vincies een economische nood
zaak. Erfgoed, kastelen, tradities 
en de karakteristieke landschap
pen spelen in deze promotie een 
hoofdrol. Het verder ontsluiten 
van dit erfgoed, bijvoorbeeld door 
webportals en toeristische routes, 
vraagt om bovenregionale regie. 
Dit is daarom typisch een taak 
waar provinicies een initiërende 
rol in kunnen spelen.

HAAL VOORDEEL 
UIT GROTE ERF-
GOEDCOMPLEXEN
Iedere provincie heeft een aantal 
grote erfgoedcomplexen. Zo kent 
Limburg een uitgebreid mijnen
stelsel en loopt de Romeinse Limes 
door meerdere provincies. Zij zijn 
iconen van de omgeving en heb
ben raakvlakken met ondermeer 
ruimtelijke ordening en landschap. 
Provincies kunnen deze gebieden 
laten dienen als katalysator door 
hen te benoemen en mee te nemen 
in de boven gemeentelijke gebieds
ontwikkeling.

OPEN DE POORT 
NAAR EUROPA 
Provincies zijn veelal de aan
gewezen bestuurslaag voor het 
aangaan van Europese samen
werkingsverbanden. Ook op het 
gebied van erfgoed. De nieuwe 
Hollandse Waterlinie, de Drentse 
samenwerking met Vlaanderen 
rondom de strafkolonies en het 
Europese Erfgoedlabel zijn enkele 
succesvolle voorbeelden. In deze 
snel globaliserende wereld kan 
juist de provincie deze dimensie 
onder de aandacht brengen.

STUUR MET  
AANDACHT 
De provincie vervult een aantal 
wettelijke taken op het gebied 
van monumenten en erfgoed. 
Daarnaast heeft de provincie 
nog steeds een belangrijke 
regierol. Bijvoorbeeld bij het her
bestemmen van monumenten 
en erfgoedcomplexen. Meer 
dan vroeger is het ook aan de 
provincie om nieuwe initiatieven 
te signaleren en samenwerkingen 
tussen initiatiefnemers, investeer
ders en bijvoorbeeld gemeenten 
te faciliteren. Er ligt een grote kans 
voor de provincie om juist hier 
haar rol te vergroten.

HAAL MEER  
UIT CULTUUR - 
ED UCATIE
Het Rijk heeft de provincies een 
belangrijke rol toebedeeld in 
de uitrol van een landelijk pro
gramma voor cultuureducatie. 
Cultuureducatie stimuleert de 
creatieve, communicatieve 
en sociale vaardigheden van 
jongeren. Met een integrale en 
bovengemeentelijke aanpak, 
kunnen provincies gemeenten 
helpen om cultuureducatie een 
structurele plek te geven in het 
onderwijs. 

ERFGOED IN UW 
VERKIEZINGSPROGRAMMA:
5 AANBEVELINGEN

DEZE FLYER IS EEN INITIATIEF VAN DE LANDELIJKE BELANGENVERENIGING KUNSTEN ’92 IN SAMENWERKING MET ONDERSTAANDE ERFGOEDINSTELLINGEN. 
MEER INFORMATIE? WWW.BNGERFGOEDPRIJS.NL / INFO@KUNSTEN92.NL OF T. 020 422 0322

De provincie is een belangrijke speler op het gebied 
van erfgoed. Niet alleen als uitvoerder van wettelijke 
taken en verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld rijks
monumenten. Ook op het gebied van cultuureducatie, 
archeologie, musea en immaterieel erfgoed vervult 
de provincie, als regisseur van bovenregionale 
samenwerking, een aanjagende rol. Als verbindende 
partij kunt u erfgoed inzetten bij het realiseren van 
uw economische en sociale taken. Erfgoed draagt 
bij aan toerisme en werkgelegenheid. Het vergroot 
betrokkenheid. Uw aandacht voor erfgoed kan altijd 
rekenen op steun en sympathie vanuit de mensen.

Hier vindt u vijf aanbevelingen met betrekking tot  
een aantal actuele thema’s. Raak geïnspireerd en  
zeg er iets over in een aparte erfgoedparagraaf!

OPEN OVERLEG PROVINCIALE ERFGOEDINSTEL
LINGEN NEDERLAND / BOEI NATIONALE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEHOUD, ONTWIKKELING EN EN 
EXPLOITATIE VAN INDUSTRIEEL ERFGOED / VOIA 
VERENIGING ONDERNEMERS IN ARCHEOLOGIE / 
MUSEUMVERENIGING / ERFGOEDVERENIGING 

HEEMSCHUT / VIE NEDERLANDS CENTRUM VOOR 
VOLKS CULTUUR EN IMMATERIEEL ERFGOED / 
NVBA NETWERK VOOR BEDRIJFSMATIG ARCHIVE
REN / VOB VERENIGING OPENBARE BIBLIOTHEKEN 
/ BRAIN BRANCHE VERENIGING ARCHIEFINSTEL
LINGEN NEDERLAND / NATIONAAL RESTAURATIE

FONDS / MONDRIAAN FONDS / FEDERATIE RUIM
TELIJKE KWALITEIT / KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
OUDHEIDKUNDIGE BOND / KUNSTEN ’92  


