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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 2 november 2021
Onderwerp: Beleidskader erfgoed en cultuur 2022
Kenmerk: 1694947 /1714620
Bijlagen: 1. Beleidskader erfgoed en cultuur 2022

1.

Inleiding
In januari 2020 is besloten om het huidige cultuurbeleid (‘Cultuur in Ontwikkeling 2017 - 2020’) te
actualiseren. Uitgangspunt bij de samenstelling van het geactualiseerde beleidskader is dat we het
beleid handhaven waar het kan en bijstellen waar het nodig is. In het proces worden Provinciale
Staten actief betrokken door het BOB-model (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming)
toe te passen.
Door de landelijke maatregelen die genomen zijn tegen verspreiding van covid-19 en het effect
ervan op de cultuursector, is de actualisatie vertraagd. De vertraging heeft niet tot afstel geleid: er
ligt nu een geactualiseerd beleidskader voor dat in samenspraak met partners is opgesteld.
2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria
Met het beleidskader geeft het college vorm aan het cultuurbeleid en de prioriteiten die zij voor
ogen heeft. In het beleidskader erfgoed en cultuur staat beschreven hoe wij de monitoring en
evaluatie voor ons zien. Het beleidskader heeft geen afgebakend tijdvak maar wel een horizon om
resultaten van het beleid op bepaalde momenten te kunnen evalueren.
3.
Financiering, communicatie en (burger)participatie
In het beleidskader is een begroting opgenomen voor 2022-2025.
Meerdere belanghebbenden zijn betrokken bij het samenstellen van de inhoud van het
beleidskader.
 Deelevaluatie van het lopende cultuurbeleid. De focus in deze evaluatie (enquête en
interviews) lag op de ondersteuning vanuit het Steunpunt Monumenten en Archeologie, op
de samenhang en effectiviteit van onze instrumenten voor herbestemming en op de
opvolging die is gegeven aan de conclusies en aanbevelingen van de tussenevaluatie van
het cultuurbeleid in 2019. Rapportage januari 2021.
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Externe input (ambtelijk en bestuurlijk) in de vorm van bijeenkomsten voor PS, wethouders
van NH-gemeenten en stakeholders.
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Bijeenkomst wethouders cultuur en monumenten (24 november 2020)
Deze bijeenkomst bood de mogelijkheid om verschillende thema’s die spelen voor
gemeenten en provincie te bespreken. Onderwerpen waren bibliotheken, culturele
infrastructuur, educatie en participatie, herbestemming, archeologie.

o

Benen op Tafel overleg commissie EFB (22 maart 2021)
Bespreking van actuele ontwikkelingen en thema’s.

o

Bijeenkomsten voor stakeholders (27 en 31 mei; 10 en 17 juni 2021)
Vier bijeenkomsten voor de stakeholders, variërend van vertegenwoordigers van
culturele instellingen, monumentenorganisaties tot gemeenten en onderwijs. De
bijeenkomsten hadden het karakter van een brede expertsessie.

Na vaststelling wordt een publieksversie samengesteld voor publicatie op de website van Provincie
Noord-Holland.
4.
Proces en procedure
Voor de beeldvorming is in de technische briefing van 24 februari 2020 een overzicht
gepresenteerd van het huidig beleid, de ambities uit Coalitieakkoord en relevante ontwikkelingen
bij het Rijk die van invloed zijn op de actualisering van het cultuurbeleid.
In het BOT-overleg op 22 maart j.l. is met de commissie EFB gesproken over specifieke
aandachtspunten in het cultuurbeleid. Deze punten zijn aan u, voor de oordeelsvorming, in het
Concept beleidskader en bijbehorende discussienota gepresenteerd. De daarin geboden
keuzerichtingen heeft u op 27 september 2021 besproken en de weerslag van uw keuzes zijn in de
definitieve tekst van het beleidskader opgenomen. Deze ligt nu aan u voor ter besluitvorming.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 73-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 2 november 2021;

gelet op,

besluiten:

1.

Het geactualiseerde beleidskader erfgoed en cultuur 2022 vast te stellen.

Haarlem, 13 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

wnd. statengriffier,
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