
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

T.a.v. Minister I. van Engelshoven 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Onderwerp

Kansen voor grotere restauraties en herbestemming in

Zuid-Holland.

 

Geachte mevrouw Van Engelshoven,

Gedeputeerde Staten

Contact:

mw. A.M.J. van Brecht
070 - 441 87 76
amj.van.brecht@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
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Bijlagen

Met genoegen hebben we kennis genomen van het Regeerakkoord en het voornemen om € 325

miljoen in te zetten voor het beschermen en toegankelijk maken van monumenten. Onlangs heeft

de Tweede Kamer suggesties gedaan voor de besteding van deze middelen met speciale

aandacht voor de monumentencategorieën kerken, groen erfgoed, historische plaatsen die het

verhaal van de geschiedenis vertellen en voor herbestemming. U heeft voor februari 2018 een

Kamerbrief toegezegd om te informeren over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid en besteding

van de beschikbare middelen (€ 1 10 miljoen in 2018). 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het college bij motie opgeroepen om contact met u

op te nemen over kansrijke projecten voor de restauratie, herbestemming en het toegankelijk

maken van rijksmonumenten in Zuid-Holland. Wij geven daar graag gevolg aan. In aanloop naar

uw Kamerbrief, brengen wij daarom graag vroegtijdig enkele grote startklare restauratie- en

herbestemmingsprojecten in Zuid-Holland onder uw aandacht. 

 

Immers, uw ambities sluiten goed aan op onze beleidsvisie Cultureel erfgoed 2017-2020. De

provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan de volgende generaties. Monumentaal

erfgoed maakt de omgeving mooier en vertelt het verhaal van de geschiedenis van Zuid-Holland.

Met onze beleidsvisie zetten wij ons actief in op restauratie en herbestemming van

rijksmonumenten, door onder andere maatregelen voor toegankelijkheid en duurzaamheid van

monumenten te ondersteunen. Wij hebben in de afgelopen jaren hiervoor extra geld beschikbaar

gesteld.

 

Met deze brief bieden wij u in de genoemde monumentencategorieën enkele bijzondere

rijksmonumenten aan, die gereed zijn voor uitvoering. De monumenten hebben een opgave van

meer dan € 2 miljoen voor restauratie, herbestemming en toegankelijkheid. Ze zijn geselecteerd

op basis van de Erfgoedmonitor Zuid-Holland en zijn in overleg met de eigenaren bepaald. 

http://www.zuid-holland.nl
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Voor de categorie ‘kerken’, noemen wij de Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaart/Sint-Josephkerk met

de bijbehorende pastorie (inclusief gemeenschapsruimte) aan de Herensingel in Leiden. De kerk

is het grootste in gebruik zijnde rooms-katholieke kerkgebouw van Leiden. De kerkgebouwen zijn

rijksmonumenten en zijn onderdeel van de Historische Canon van Leiden (nummer 51 ). De kerk

en pastorie kennen een restauratie opgave van € 2 miljoen, waarvan de kerk zijn 2e fase aan

uitvoering zal ingaan. 

 

Ten aanzien van ‘groen erfgoed’ is het grootschalige tuinherstel van de landgoederen De Tempel

en Nieuw Rhodenrijs aan de Delftweg te Rotterdam kansrijk. Het terrein telt 25 rijksmonumenten.

In het tuinherstel zit de balans tussen restauratie van historische elementen, behoud van

natuurwaarden en inpassing van nieuwe functies. De kosten voor het herstel van de tuinaanleg,

verharding, bruggen, beelden en waterhuishouding zijn begroot op € 7 miljoen. De gemeente

Rotterdam is eigenaar van de landgoederen en het project kan in 2018 starten. 

 

Een mooi initiatief van een ‘historische plek die het verhaal van de Nederlandse geschiedenis

vertelt’ is het museum Prinsenhof aan het Sint Agathtaplein in Delft. Het complex aan oude

kloostergebouwen is rijksmonumentaal. In de toekomstvisie 2017 - 2020 van het museum ligt de

ambitieuze opgave in restauratie, modernisering en uitbreiding (met de Waalse kerk). De totale

kosten worden geschat op € 25 tot € 30 miljoen. Leidraad van de toekomstvisie is duurzaamheid

en toegankelijkheid. 

 

De komende maanden wordt het beeld van restauraties en herbestemmingen voor de langere

termijn in Zuid-Holland opgesteld. Daarnaast wordt in IPO verband ook een aantal grotere

restauraties in Zuid-Holland nader uitgedragen, ten behoeve van het meerjarenprogramma voor

grote restauratieopgaven.

 

We denken dat de bijzondere Zuid-Hollandse monumenten u verder helpen in de ambities voor

uw beleidsuitvoering. Indien u de kans daartoe ziet, spannen wij ons graag in voor een

provinciale bijdrage. 

 

Wij hopen van harte op uw bijdrage aan het behoud van deze bijzondere Zuid-Hollandse

monumenten. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

 

 


