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MOTIE : Cultureel Erfgoed op orde! Behorende bij Statenvoorstel PS/2022/1104254 
 
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 6 juli 2022 
 
De Staten, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat: 

●  Het College van GS onlangs in de commissie Cultuur van 25 mei de zorgen en knelpunten 
erkent en deelt die de Raad voor Cultuur onlangs heeft uitgesproken in haar rapport 
(2022/0053296)“Culturele basis op orde” over de vele bezuinigingen door de overheid, 
gemeenten en provincies.   

● De Rijksinzet ‘Erfgoed Telt’ ten einde loopt en er nog geen zicht is op een vervolg. Dat gaat 
zorgen voor nog meer kwetsbaarheid voor het culturele erfgoed hart in stad en dorp. 

● De Rapportage Erfgoedmonitor Overijssel van 7 juni jl. (kenmerk 2022/0102470) aangeeft dat 
Overijssel weliswaar grip heeft op de restauratie opgave, maar dat blijvende inzet nodig is om 
dat niveau te kunnen handhaven. 

● In de bouwstenen van het fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie expliciet is opgenomen 
dat het Overijsselse Culturele Erfgoed dient als impuls voor een herkenbare en kwalitatief 
hoogwaardige (sociale) leefomgeving. 

● Voldoende middelen voor het in stand houden van cultureel erfgoed ontbreken (antwoord op 
SV door Gedeputeerde Staten d.d. 5.4.22) en met name de druk op (financiële) middelen voor 
restauratie van Rijksmonumenten is groot.  

● Met het huidige budget dat nu beschikbaar is voor de ambities niet voldoende is voor alle 
aanvragen uit de erfgoedsector.  

 
Van mening dat: 

● Cultuur en Erfgoed van belang zijn voor het oplossen binnen grote maatschappelijke opgaven 
in zowel de stad als op het platteland en onderstreept het belang van een basis die goed op 
orde moet zijn om deze belangrijke bijdragen te kunnen leveren.  

● Cultureel Erfgoed en Volkscultuur verbroedert en verbindt en in onze provincie bijdraagt aan 
initiatieven die Overijssel nog mooier maken, niet alleen voor inwoners van Overijssel, maar 
ook daarbuiten. Daarbij gaat het niet alleen om roerend en onroerend erfgoed 
(monumenten), maar ook om immaterieel erfgoed als Nedersaksische taal, tradities, 
carnavalscultuur, en bloemencorso’s,  belangrijke bouwstenen van onze geschiedenis waarop 
het heden en de toekomst vorm krijgen.  

● Rijksmonumenten moeten kunnen rekenen op cofinanciering van de Overheid, Gemeente of 
Provincie bij het investeren in restauratie. 

● Voorkomen moet worden dat veel monumentale kerken, scholen en boerderijen leeg komen 
te staan met al hun waardevolle bouwstijlen. Leegstand vormt een bedreiging voor de 
onderhoudsstaat van veel monumentale gebouwen. Een combinatie met een degelijke 
verduurzamingsslag zal daarbij ook een grote uitdaging zijn.  
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

 
Verzoeken GS:  
 

● Om voor 1 oktober a.s. in beeld te brengen wat nodig is om de provinciale regelingen te 
behouden voor de toekomst. Dit om te voorkomen dat het culturele erfgoed (immateriële en 
materiële) verdwijnt of te kort wordt gedaan en het DNA van Overijssel te behouden en 
verder te ontwikkelen. 

● Zich samen met de Overijsselse gemeenten te richten en in te zetten op 
erfgoedgemeenschappen en vrijwilligers van Erfgoedorganisaties en de manieren waarop zij 
met extra inzet geholpen moeten worden om het cultureel erfgoed blijvend zichtbaar, 
leefbaar en toekomstbestendig te maken. 

● Om blijvend in te zetten op het voortzetten van de samenwerking met het Rijk en gemeenten 
m.b.t. het Cultureel Erfgoed beleid en o.a. investeringen op elkaar af te stemmen. 

 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 
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