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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 26 april 2021 
Datum GS-besluit : 

Vragen nr. 46

Vragen van de heer E.B. Kanik (D66) over het effect van klimaatverandering op monumenten. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 26 april 2021 door het lid van Provinciale Staten, de heer E.B. 
Kanik (D66), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Al in 2005 publiceerde het World Heritage Committee een waarschuwing over de bedreiging van 
klimaatverandering voor cultureel erfgoed. Inmiddels worden de effecten hiervan zichtbaar en zien 
we berichten hierover verschijnen in de pers.

Op 10 maart verscheen een uitgebreid artikel in de Groene Amsterdammer:
Wat doen we met het Paleis op de Dam? – De Groene Amsterdammer

In het NRC op 11 april 2021 wordt er in een interview met Sandra Fatoric (geograaf) genoemd dat 
de provincie NH opdracht heeft gegeven om een inventarisatie te maken van provinciale 
monumenten die gevaar lopen vanwege klimaatverandering. 
Link naar artikel: ‘Monumenten gaan lijden onder droogte’ - NRC

En op 23 april gaat het Noord-Hollands Dagblad in op de situatie in onze provincie:
Nederlandse monumenten lopen gevaar door de klimaatveranderi... - Noordhollands Dagblad

De D66 fractie maakt zich zorgen over de effecten van klimaatverandering op onze monumenten 
en archeologische vindplaatsen en heeft daarom de volgende vragen:

VRAGEN

Vraag 1:
In het artikel van het NRC wordt gesproken over deelstudies op provinciaal niveau. Bent u daarvan 
op de hoogte? Wanneer is de inventarisatie in Noord-Holland afgerond en krijgen Provinciale 
Staten daarvan een terugkoppeling?

Vraag 2:
Welke monumenten vallen onder deze inventarisatie en welke (nog) niet?

https://www.groene.nl/artikel/wat-doen-we-met-het-paleis-op-de-dam
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/11/monumenten-gaan-lijden-onder-droogte-a4039318
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210423_88145676
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Vraag 3:
Zijn archeologische vindplaatsen (zowel boven als onder water) ook onderdeel van het onderzoek? 
Zo nee, waarom niet?

Vraag 4:
Sandra Fatoric stelt in het bovengenoemde interview dat er te weinig gebeurt op het gebied van 
bescherming van monumenten tegen klimaatverandering. 
Bent u met ons eens dat de provinciale monumenten en archeologische vindplaatsen beschermd 
moeten worden voor toekomstige generaties en er daarom beleid nodig is in relatie tot 
klimaatverandering? Zo ja, welke rol kan de provincie daarin spelen?

Vraag 5:
Worden de resultaten van de inventarisatie verwerkt in de nieuwe cultuuragenda of bent u van 
plan er nieuw beleid op te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6:
Sandra Fatoric stelt in het interview: 
“De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is geïnteresseerd om beleid te ontwikkelen. Maar er 
gebeurt weinig. Er is zoveel dat moet veranderen in verband met het klimaatprobleem. Transport, 
landbouw, energie. Cultureel erfgoed wordt niet geadresseerd. Dat is bedroevend. “
Is dat ook de mening van het College? Bent u bereid om een voortrekkersrol te spelen in het 
beschermen van ons cultureel erfgoed en de samenwerking met de Rijksdienst op te zoeken?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 
na binnenkomst, beantwoorden.


