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AAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTERAAD: Erfgoed in de college-akkoorden

Aan de college-onderhandelaars en leden van de nieuwe gemeenteraad,

Eerder heeft de Federatie Instandhouding Monumenten het gezamenlijke Erfgoedpamflet 
toegestuurd ter inspiratie voor de politieke partijen in uw gemeente richting de verkiezingen. Voor 
de komende periode staat de coalitievorming op het programma. Of u nu wel- of geen ambitie heeft 
om aan een coalitie deel te nemen, ERFGOED is gemeente-breed en overstijgt het partijbelang. 
Daarom vragen we nogmaals uw aandacht voor de kansen die erfgoed biedt voor stad, dorp en 
platteland.

In het Erfgoedpamflet doen de gezamenlijke erfgoedorganisaties deze aanbevelingen voor de 
onderhandelingen over het coalitieakkoord in uw gemeente:

1. Zorg dat de basis van uw monumenten- en erfgoedbestel op orde is: investeer in kennis, kunde 
en capaciteit.

2. Benut bestaande gebouwen voor de woningopgave en maak een kansenkaart voor 
monumenten en inventariseer welke nieuwe functies mogelijk zijn, uiteraard met respect voor de 
cultuurhistorische waarden. 

3. Gebruik de rijke sporen van het landschap om stad en platteland met elkaar te verbinden. 
Koester het open landschap, laat het niet verrommelen en bouw het niet vol.

4. Ondersteun lokale cultuur, creatie en consumptie. Ondersteun erfgoedgemeenschappen die een
waardevolle bijdragen leveren aan een fijne lokale omgeving, waarin mensen zich thuis voelen, 
gezien worden en zichzelf kunnen ontplooien. 

5. Zet erfgoed in als gids voor klimaatadaptatie, verduurzaming en energietransitie. Geef als 
gemeente het goede voorbeeld en verduurzaam uw monumentaal vastgoed. 

6. Agrarisch en landschappelijk erfgoed biedt grote kansen voor wonen, recreatie en 
natuurontwikkeling. Investeer in de transformatie van historisch waardevolle agrarische 
complexen als aanjager voor duurzame ontwikkeling van het buitengebied. 



Lees op www.erfgoedpamflet.nl of in de BIJLAGE het gezamenlijke Erfgoedpamflet. 

Mocht u vragen hebben over een meer specifieke toepassing of kans voor erfgoed in uw gemeente, 
dan treden we graag hierover met u in gesprek. Parallel aan het Erfgoedpamflet heeft Kunsten ‘92 de
Handreiking Cultuur in de collegeakkoorden verstuurd naar alle gemeenten. Beide documenten 
helpen uw gemeente om kunst, cultuur en erfgoed stevig in uw beleid te verankeren! 

Met vriendelijke groet,

Martine van Lier, voorzitter Federatie instandhouding monumenten 

Marianne Versteegh, voorzitter Erfgoedplatform Kunsten ‘92

Wim van der Maas, voorzitter GA Platform Restauratie 

Namens het gezamenlijke erfgoedveld:

Federatie Instandhouding Monumenten

Erfgoedplatform van Kunsten ‘92

GA Platform Restauratie

Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Erfgoed Academie

Verstuurd door: 

Jephta Dullaart
————
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Coördinator Belangenbehartiging

E-mail: dullaart@fimnederland.nl
Mobiel: 06-11 629 551
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