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Inleiding
Op 7 april 2016 is de cultuurvisie Beverwijk 2016-2019 door de raad vastgesteld.
Bij de totstandkoming van de cultuurvisie is gebleken dat kunst, cultuur én erfgoed
belangrijk zijn voor een levendige stad waarin ruimte is voor allure en experiment.
Op 20 maart 2018 heeft uw college een startnotitie Erfgoedvisie gemeente Beverwijk
vastgesteld.
De Erfgoedvisie moet een instrument zijn om te komen tot een waardevolle basis
voor het behoud en versterken van ons cultureel erfgoed.
Het is van belang dat ons cultureel erfgoed stevig verankerd wordt, zodat dit voor de
toekomst behouden kan blijven.
Daarnaast zal er in de toekomst meer aandacht moeten worden besteed aan het
religieus erfgoed, omdat niet uit te sluiten is dat in de nabije toekomst meer kerken
leeg komen te staan en er een keuze moet worden gemaakt voor sloop of
herbestemming van de kerkgebouwen.
Erfgoed en duurzaamheid zijn onderwerpen die ook aan de orde zal komen en
waarover een standpunt ingenomen zal moeten worden.
In het voorjaar zijn bijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders,
monumenteneigenaren, ambtenaren en raadsleden.
Relatie met collegeprogramma
Opstellen erfgoedvisie inclusief erfgoededucatie.
Overleg voeren met eigenaar en beheerders Grote Kerk inzake behoud en
herbestemming religieus erfgoed en het ondersteunen van initiatieven.
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels
De middelen voor uitvoering van de Erfgoedvisie zijn opgenomen in Programma 5.5.
Cultuurhistorie.
De verwachting is dat de uit te voeren maatregelen binnen het bestaande budget
kunnen worden gedekt.
Waar mogelijk zullen de beschikbare subsidies en/of decentralisatie uitkeringen
aangevraagd worden.
Relatie met regionale samenwerking / MRA
In het kader van regionale samenwerking wordt op zowel monumentaal als
archeologisch gebied de samenwerking met de gemeenten Heemskerk en Velsen
gezocht.
Er zal samen met de gemeenten Heemskerk en Velsen meegedaan worden aan een
pilot voor het opstellen van een archeologische waardenkaart die aan de
Omgevingswet voldoet.
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid
Beleidsnota Cultuurhistorie 2007 en evaluatie van deze nota in 2012.
Cultuurvisie 2016-2019 vastgesteld in de raad op 7 april 2016.

De Startnotitie Erfgoedvisie gemeente Beverwijk, vastgesteld door het college op 20
maart 2018.
Motivering voorgesteld besluit
In de Cultuurvisie 2016-2019 is uitgesproken dat het belangrijk is dat geschiedenis
wordt bewaard en een rol krijgt en houdt in ‘levende geschiedenis’.
Kunst, cultuur én erfgoed hebben een belangrijke maatschappelijke en educatieve
waarde die in projecten of activiteiten nog meer aan betekenis kan winnen.
Het is van belang dat ons erfgoed meer zichtbaar is en wordt gemaakt, zodat het
voor de toekomst behouden blijft en Beverwijkers trots kunnen zijn op hun stad.
Het enthousiast maken van vrijwilligers is van groot belang om ervoor te zorgen dat
ons erfgoed onder de aandacht is en blijft.
Ook het versterken van de samenwerking met andere disciplines zoals de ruimtelijke
ordening, toerisme en economische zaken en daarnaast intensievere samenwerking
met buurgemeenten, provincie en Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed kunnen hier
een belangrijke bijdrage aan leveren.
Bij de totstandkoming van de visie hebben de volgende vragen centraal gestaan.
Waar komen we vandaan en wat heeft ons gevormd?
Wat beschouwen we als ons erfgoed en hoe willen we ermee omgaan?
De visie begint met het verhaal over het ontstaan van de gemeente Beverwijk,
waarbij onderwerpen als Oer-IJ; Handel en visserij; Buitenplaatsen; Militair erfgoed
en Industrialisatie worden belicht.
Erfgoed vormt onze identiteit en maakt onze leefomgeving eigen. De monumenten
en het groene erfgoed dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving en maken
Beverwijk aantrekkelijk voor bezoekers. Door kennis van onze geschiedenis
begrijpen we onze omgeving beter en leren we de waarde van ons erfgoed zien. De
gemeente verbindt initiatiefnemers, bewoners, bezoekers en alle anderen die
geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Beverwijk en Wijk aan Zee.
De erfgoedinitiatieven zijn tijdens de participatiesessies geïnventariseerd en de
gemeente kan bijdragen aan het zichtbaar maken en verbinden van deze
initiatieven. Daarnaast is het de bedoeling om alle projecten en initiatieven op een
erfgoedkalender te zetten en een digitaal platform te hebben waar alles voor
iedereen vindbaar is.
De initiatiefnemers voor educatie worden gezien als belangrijke stakeholders voor
het erfgoedplatform.
De invoering van de Omgevingswet brengt als taak met zich mee een
omgevingsvisie en omgevingsplan op te stellen.
Een goede omgevingskwaliteit is één van de kerndoelen van de Omgevingswet. Het
kan daarom meerwaarde hebben de cultuurhistorische waarden zichtbaar te maken
en uit te dragen om zo draagvlak te creëren voor het koesteren en versterken
hiervan.
De architectuur uit de naoorlogse periode wordt inmiddels algemeen gewaardeerd
en het verdient aanbeveling om deze wijken te inventariseren om te bekijken of er
waardevolle architectuur, groen of stedenbouwkundige structuren bij zijn die het
behouden waard zijn.
De gemeente Beverwijk stimuleert de verduurzaming van monumenten, maar waakt
daarbij over het behoud van de monumentale waarden. Het college wil de
subsidieregeling voor onderhoud en restauratie van monumenten aanpassen door
het mogelijk maken van subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.
Ook in onze gemeente hebben wij te maken met leegstand van kerken. De
gemeente streeft ernaar om voor kerken die leeg komen te staan een nieuwe functie
mogelijk te maken. Om de toekomst van waardevolle religieuze gebouwen veilig te
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stellen wil de gemeente een pro actieve houding aannemen met betrekking tot
herbestemmingsvraagstukken.
Bij het vrijkomen van monumentaal vastgoed spant de gemeente zich in om te
helpen bij het zoeken naar en het planologisch mogelijk maken van een passende
herbestemming ook hier met behoud van de monumentale waarden.
De gemeente denkt hierbij aan het principe behoud door ontwikkeling.
Het college vindt het belangrijk een Uitvoeringsagenda 2019-2021 Erfgoedvisie
Beverwijk op te stellen.
Een deel van de agenda houdt relatie tot de invoering van de Omgevingswet en gaat
uit van een uitvoeringsperiode tot eind 2021 zodat de resultaten gereed zijn op het
moment dat de Omgevingswet van kracht wordt.
Een ander belangrijk doel van de erfgoedvisie is het beleefbaar maken van het
erfgoed, de gemeente kan hier een regierol vervullen.
De onderwerpen die in de Uitvoeringsagenda aan bod komen zijn:
- Actualiseren van de cultuurhistorische waardenkaart;
- Opstellen van een gebiedsbiografie.
- Opstellen van een kerkenvisie;
- Actualisatie van het archeologiebeleid;
- Actualiseren subsidieverordening. Met meer de nadruk op duurzaamheid.
- Projectplan opstellen voor een digitaal Erfgoedplatform
Voor het opstellen van een archeologische waardenkaart wordt samen met de
gemeenten Heemskerk en Velsen meegewerkt aan een pilot.
Voor het opstellen van een kerkenvisie kan gebruik gemaakt worden van een
decentralisatie-uitkering.
Het college stelt voor om bij de eerstvolgende meerjarenraming met een uitgebreid
voorstel te komen voor een budget.
Consequenties voorgesteld besluit
Bij de erfgoedvisie is een voorlopige uitvoeringsagenda gevoegd.
Verdere procedure
Uitvoeringsagenda Erfgoedvisie Koester Erfgoed 2019-2021.
Voorgesteld besluit en commissieadvies
Wij stellen u voor overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit de Erfgoedvisie
Koester Erfgoed vast te stellen.
Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de
Raadscommissie.

Beverwijk, 6 augustus 2019
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. E.R. Loenen
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drs. M.E. Smit
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Raadsbesluit
Documentnummer : INT-19-50568
Afdeling
: Ruimte
Onderwerp
: Erfgoedvisie Koester Erfgoed

De raad van de gemeente Beverwijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6
augustus 2019, nummer INT-19-50568;
gehoord de Raadscommissie;
gelet op artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Erfgoedvisie Koester Erfgoed (INT-19- 50750) vast te stellen.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

