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: Voorjaarsnota 2018 en Kadernota2019-2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag2T juni 2018 ter behandeling
van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:
De provincie zich conform het hoofdlijnen akkoord 2015-2019 inzet voor het behoud, het
beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van erfgoed, zodat dit bijdraagt aan een
aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
- Een erfgoedlijn een geografische lijn is, die verschillende punten op de kaart verbindt tot één
geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.
- De 7 bestaande erfgoedlijnen succesvolle identiteitsdragers zijn van de historie van Zuid-Holland
- Een evaluatie van de erfgoedlijnen heeft laten zien dat elke erfgoedlijn een eígen ontwikkeling

-

heeft doorgemaakt.

-

Er wordt gewerkt aan een verdere kwaliteitsverbetering van de erfgoedlijnen.

Overuregende dat:
Erfgoedlijnen bijdragen aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van cultureel erfgoed in ZuidHolland. Maar ook interessant zijn vanuit recreatief en economisch potentieel.
- Dit het moment is waarop de aanpak van de erfgoedlijnen doorontwíkkeld en vernieuwd kan

-

worden:
a) Een nieuwe erfgoedlijn ontwikkelen. Bijvoorbeeld Maritiem, industrieel, inpoldering, agrarisch,
religieus, socíaal of wetenschappelijk erfgoed.
b) Eventueel terugtrekken uit een erfgoedlijn.
c) Of uitbreiden van een erfgoedlijn (bijvoorbeeld de Trekvaarten).
Er nog'witte vlekken' in de provincie zijn op het gebied van erfgoed.
Erfgoedlijnen beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor fietsers en wandelaars onder meer
door heldere routeaanduidingen.
Cultureel Erfgoed níet ophoudt bij de grenzen van Zuid-Holland.

-

Verzoeken het college:
1. Een voorstel te doen voor de aanpak erfgoedlijnen voor de komende jaren.
Hierbij te stimuleren dat middels een erfgoedtafel en participatie-traject'vanuit het veld'een
voorstel voor een nieuwe erfgoedlijn wordt gedaan, bijvoorbeeld maritiem erfgoed. De'wítte
vlekken', die er nog zr¡n in Zuid-Holland op gebied van erfgoed te betrekken. ln de erfgoedlijn de
verbinding met cultureel erfgoed in aangrenzende provincies te zoeken.
Het advies kwaliteitsslag erfgoedlijnen van de PARK mee te nemen. (sept. 2017)
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1. Juliet van Oudenhoven
2. Willem Bakx, S0Plus

3. Meindert Stolk, CDA
4. Marijke van Dobben de

ijn,
5. Anneloes van Hunnik, GroenL ks

6. Bart Vermeulen, SP
7. Ron Hillebrand, PvdA
B. Chris van der Ve lde

9. Ed Braam,

SG
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10. Bart Canton, PvdD

11. Ellen Verkoelen, groep Verkoelen
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