
Geachte heer ! mevrouw,

Bij deze wil het Monumentenhuis Brabant alle nieuwe raadsleden feliciteren met hun verkiezing. 
Binnenkort zullen de onderhandelingen starten over een nieuw bestuursakkoord, of misschien zijn 
de eerste stappen daartoe al gezet. Hopelijk krijgt erfgoed daarin ook de nodige aandacht. In dat 
kader sturen wij u de brief “Erfgoed telt... Ook voor uw gemeente!” toe. Daarin geeft het 
Monumentenhuis Brabant vijf redenen waarom erfgoed(beleid) een belangrijke plek verdient in uw 
bestuursakkoord. Het Monumentenhuis Brabant is een provinciale steuninstelling voor 
monumentenzorg en archeologie en dient dus het algemeen belang.

Wij verzoeken u deze mail met bijlage aan alle partijen en raadsleden toe te zenden.

Met vriendelijke groet,

Sandra van Trijffel
Officemanager Monumentenhuis Brabant 
Markt 9
4931 BR Geertruidenberg 
0162-511833
www.monumentenhuisbrabant.nl 
afwezig op woensdag

http://www.monumentenhuisbrabant.nl
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ERFGOED TELT... Ook voor úw gemeente!
Erfgoed is meer dan alleen een verzameling losse monumentale objecten. Erfgoed heeft namelijk 
op meerdere beleidsterreinen een positieve invloed. Het bepaalt niet alleen het karakter van uw 
gemeente, het verbindt de samenleving en heeft ook een economisch belang. Vijf redenen 
waarom erfgoed(beleid) een belangrijke plek verdient in uw bestuursakkoord.

1. Erfgoed geeft karakter aan uw gemeente.
Monumenten, landschappen en historische gebouwen verbinden het verleden met het heden en 
onderscheiden uw gemeente van anderen. Zij vertellen niet alleen het verhaal van uw gemeente, 
maar vormen ook een onmisbare karakteristieke ruimtelijke kwaliteit.
Met het oog op de Omgevingswet is het van groot belang om met erfgoed, als kernkwaliteit van 
de fysieke leefomgeving, aan de slag te gaan.

2. Erfgoed vertegenwoordigt economische waarde
Erfgoed kan structureel geld opleveren voor uw gemeente. Erfgoed bevordert toerisme en 
recreatie, versterkt het woon- vestigingsklimaat en draagt bij de aan de vitaliteit van stad en 
platteland. Zet erfgoed in als promotor van uw gemeente en maak het erfgoed beleefbaar.

3. Erfgoed verbindt de samenleving
Erfgoed versterkt de identiteit van uw gemeente. Het maakt dat mensen zich thuis voelen. Het 
geeft inwoners een trots en eigen gevoel. Erfgoed draagt bij aan het wij-gevoel. Stimuleer als 
bestuur daarom initiatieven van onderaf en zorg dat grote opgaven, zoals herbestemmingen, een 
breed draagvlak genieten.

4. Erfgoed is hip en duurzaam
Monumenten staan voor kwaliteit en duurzaamheid. Meer en meer burgers willen wonen en/of 
ondernemen in een monumentaal pand. Dat kan een kerk zijn, een historisch woonhuis of een oud 
fabrieksgebouw. Het gebruik en de herbestemming van vrijkomende monumentale gebouwen 
biedt een duurzame oplossing voor het erfgoed zelf en voor grotere vraagstukken in uw 
gemeente, zoals krimp of huisvesting. Ga daarom aan de slag met het opstellen van een lokale 
herbestemmingsagenda. Natuurlijk willen burgers ook energiezuinig leven. In een monument kan 
vaak veel meer dan je in eerste instantie denkt. Zorg als gemeente dat er een goed informatieloket 
is. Eventueel kan Monumentenhuis Brabant u hierbij helpen.

5. Omgevingswet vraagt om een integrale benadering
De Omgevingswet treedt 1 januari 2023 in werking. Nog meer dan voorheen dient de gemeente 
integraal te gaan werken. Erfgoed is één van de verplichte afwegingskaders. Dat vraagt om kennis 
van en inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten die in uw gemeente aanwezig zijn.

Monumentenhuis Brabant, het provinciaal steunpunt op het gebied van monumentenzorg en 
archeologie, kan gemeenten ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van erfgoedbeleid. 
Ook voor uitvoeringszaken kunt u een beroep op ons doen.

Voor meer informatie: Harríe Maas, h.maas@monumentenhuisbrabant, tel. 0İ62511833, 
www.monunumentenhuisbrabant.nl
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