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Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Omdat u als lid van 
het LGOG bijzonder bent geïnteresseerd in het Limburgse erfgoed biedt de 
Commissie Monumenten u onderstaande informatie aan.  
 
Het zijn alle punten over erfgoed uit de verkiezingsprogramma’s van de Limburgse 
partijen. Rob Smeets, lid van de Commissie Monumenten, heeft ze voor ons op een 
rij gezet. De volgorde is strikt willekeurig en de teksten zijn letterlijk geciteerd; u 
bepaalt uiteraard zelf of en waar u op stemt. 
 
• VVD 
De VVD wil een Limburg waar we trots zijn en blijven op onze cultuur . 
Carnaval, mooie musea, schitterende muziekfestivals en schutterijen. Limburg 
ademt cultuur en dit maakt Limburg een aantrekkelijke provincie om te wonen, 
werken en ontspannen. Het trekt daarnaast ook andere sectoren aan. Cultuur moet 
dicht bij de Limburgers blijven en onze historie moet dan ook gekoesterd worden.  
vergemakkelijken. De voorwaarde hierbij is de aanwezigheid van private 
investeerders en de lokale inpasbaarheid. Wij willen hiermee oud en nieuw 
verbinden door op deze locaties nieuwe culturele evenementen te stimuleren.  
 
Focus op cultureel erfgoed  
De provincie moet een rol blijven spelen bij cultureel erfgoed en monumentenzorg. 
Dit is van cruciaal belang voor onze Limburgse identiteit en het behouden van het 
fijne leefklimaat in Limburg. Daarom verdient het onze krachtige steun. Daarnaast is 
ons erfgoed ook cruciaal voor het toerisme in Limburg en daarmee indirect voor 
vele banen. De lobby voor een Euregionale museumjaarkaart zetten we voort. Wij 
willen doorgaan met initiatieven om culturele instellingen meer omzet te laten 
genereren, zodat de Limburgers zelf de cultuur bepalen en niet de overheid. Waar 
mogelijk willen wij ook de private sector stimuleren om bij te dragen aan het lokale 
(culturele) leefklimaat. Cultureel erfgoed omvat ook tal van collecties van teksten 
van en over Limburg zoals bijvoorbeeld opgeslagen in de archieven van de 
stadsbibliotheek te Maastricht. De VVD wil onderzoeken hoe deze collecties voor 
het nageslacht bewaard kunnen blijven op een financieel deugdelijke manier.  
 
Gebruik erfgoedcomplexen en leegstaande gebouwen op een nieuwe manier 
De kerken, kloosters, scholen en historische industriecomplexen herinneren ons 
aan de bijzondere geschiedenis van Limburg. Steeds vaker dreigt echter leegstand. 



 

De Limburgse VVD wil de dragers van ons erfgoed nieuw leven inblazen door het 
zoeken naar een alternatieve bestemming te vergemakkelijken. De voorwaarde 
hierbij is de aanwezigheid van private investeerders en de lokale inpasbaarheid. Wij 
willen hiermee oud en nieuw verbinden door op deze locaties nieuwe culturele 
evenementen te stimuleren.  
 
• D66 
D66 wil een gezond Limburg waar het voor iedereen fijn leven is en waar genoeg te 
beleven is, met cultuur, sport en erfgoed voor de toekomst. D66 durft te kiezen voor 
de toekomst. De afgelopen coalitieperiode resulteerde dat in het terugdringen van 
winkelleegstand in Limburgse binnensteden, het mogelijk maken van windenergie, 
een Limburgs onderwijslab, aansluiting op snel internet, verkenningen naar het 
energienetwerk van de toekomst, archeologie en erfgoed in de etalage in ‘de 
Vondst’, een visie op digitalisering en investeringen in snelle fietsverbindingen.  
Erfgoed, monumenten en archeologie  
Erfgoed, monumenten en archeologie vertellen het verhaal van Limburg. Dat 
verhaal wil D66 blijven vertellen en verbinden met de toekomst. Bijvoorbeeld in De 
Vondst, het nieuwe provinciaal archeologisch depot in Heerlen, of de Archeoroute 
waar je met virtual reality kunt zien wat er eeuwen geleden gebeurde.  
D66 wil dat de provincie inzet op het verbinden van erfgoed, monumenten en 
archeologie met de omgeving van mensen. Voor een aantrekkelijke, uitdagende 
omgeving (onder andere in toeristisch-recreatief perspectief) waarin het verhaal 
van Limburg verteld waar het heeft gespeeld. D66 is voorstander van continuïteit in 
de zorg voor de unieke Limburgensia collectie.  
  
• GroenLinks 
De provincie Limburg dankt zijn aantrekkelijkheid mede aan de aanwezigheid van 
diverse culturele organisaties, universiteiten en historisch erfgoed. De combinatie 
van cultuur en wetenschap nodigt uit tot experiment. Limburg heeft een aantal 
beeldbepalende grote culturele instellingen zoals het Bonnefantenmuseum, het 
Limburgs Museum en het museumplein in Kerkrade welke een uniek aanbod heb- 
ben voor inwoners en die verantwoordelijk zijn voor een belangrijke toeristische 
impuls. Het zou goed zijn als een van de musea in Limburg een Rijksmuseum-status 
krijgt om het belang te benadrukken.  
Het Natuurhistorisch Museum Maastricht wordt een provinciaal museum, dat een 
nieuwe plek krijgt in de ENCI-groeve, zodat de collectie een eenheid kan vormen 
met de omgeving: een schitterend natuurpark, waar de prehistorie zichtbaar aan de 
oppervlakte ligt. 
Limburg heeft voor verschillende kunstvormen beeldbepalende instellingen die als 
cultuurpijler trekker zijn voor hun kunstvorm zoals bij- voorbeeld de drie 
Maastricht Academy’s. De Provincie betrekt kunstenaars actief bij evenementen en 
biedt hen op die manier een podium waar mogelijk.  
Kunst en cultuur 



 

GroenLinks vindt het belangrijk dat de Limburgse Subsidie Culturele Infrastructuur 
gecontinueerd wordt en duidelijkheid geeft voor de subsidie-aanvragers. Nu zijn er 
4-jaarse en 2-jaarse beschikkingen met onduidelijkheid over de continuïteit; dat 
moet inzichtelijker met visie voor de langere termijn. Naast het versterken van de 
bestaande infrastructuur, vindt GroenLinks het belangrijk dat er voldoende ruimte 
is voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Voor GroenLinks betekent dit dat 
nieuw talent zich moet kunnen ontwikkelen en dat iedereen mee kan doen, als 
bezoeker of maker. Kunst is belangrijk als inspiratiebron en als manier om je 
gedachten en gevoelens te delen.  
 
Actiepunten Kunst en cultuur  

- De Provincie biedt kunstenaars waar mogelijk een podium. 
- Het Natuurhistorisch Museum Maastricht wordt een provinciaal museum ín 

de ENCI-groeve.  
- Subsidie Culturele Infrastructuur wordt gecontinueerd.  

 
Erfgoed en archeologie  
Het Limburgs landschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van Romeinse 
bouwwerken, kastelen, kerken en boerderijen in een uniek en zeer divers 
landschap. In de stad zie je het verleden in herenhuizen en oude structuren van 
oude vestingsteden. Het is van groot belang dat eigenaren van monumenten en 
beeldbepalende gebouwen deze onderhouden. Ze worden bedreigd door leegstand, 
veranderende behoefte van de landbouwsector, schaalvergroting en 
ontkerkelijking. We moeten instrumenten ontwikkelen voor de ondersteuning bij 
onderhoud en bij het vinden van nieuwe gebruiksvormen van deze bebouwing. Uit 
de Limburgse ondergrond komen veel resten van het verleden naar boven. 
GroenLinks vindt het jammer dat de meeste artefacten in museumdepots 
verdwijnen. Wij zouden het mooi vinden als er een collectie door de provincie reist 
die etappe gewijs gemeentehuizen, MFA’s en bibliotheken aandoet. Zo kan men 
laagdrempelig de historie van onze provincie proeven. Naast het tastbare erfgoed is 
er in Limburg ook veel cultureel erfgoed : onze provincie heeft een levendige band 
met de gebruiken en gewoontes uit het verleden die zijn meegenomen naar de 
moderne tijd. Het is van belang dat ook hier aandacht voor blijft. In dit opzicht 
vragen we aandacht voor de fusie van het sociaal historisch centrum Limburg en het 
regionaal historisch centrum Limburg. De nieuwe organisatie dient voldoende 
capaciteit te hebben voor de toekomst.  
 
Actiepunt Erfgoed en archeologie 

- Er reist een archeologie-tentoonstelling door de provincie voor een 
laagdrempelige kennismaking met Limburgs erfgoed.   

 
• CDA 
Ons erfgoed, bestaande uit talloze monumenten, urbane fabriekslocaties zoals de 
Sphinx, dialecten en lokale geschiedenissen, vertelt het verhaal waar wij 



 

Limburgers vandaan komen. Het is de uitdaging voor erfgoedinstellingen en 
streektaalorganisaties om dit verhaal op een aantrekkelijke, toegankelijke manier te 
vertellen aan een breed publiek. Dat vraagt om meer onderlinge samenwerking en 
vernieuwing. De aanpak van de nieuw opgerichte Coöperatie Erfgoed Limburg is 
een stap in de goede richting.  
CDA wil via subsidiebeschikkingen de samenwerking en vernieuwing bij de 
erfgoed- en streektaalorganisaties stimuleren,  zodat de verhalen van Limburg 
aantrekkelijk worden voor een breed en nieuw publiek. De Provincie moet zich 
inzetten om monumentale (kerk) gebouwen te behouden en eigenaren en 
omwoners helpen met het vinden van nieuwe, passende bestemmingen.  
  
• SP 
Limburg heeft een groot en bijzonder aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed. 
Er is een grote verscheidenheid aan monumenten, musea, cultureel erfgoed, 
evenementen, culturele instellingen en organisaties. Dat moeten we koesteren. De 
provincie ondersteunt gemeenten bij de instandhouding van haar cultureel erfgoed 
en gemeentelijke musea. En natuurlijk moet er oog zijn voor vernieuwing en 
versterking van het productieklimaat voor podiumkunsten.  
Iedereen in Limburg moet kunnen genieten van kunst en cultuur. Dat mag niet 
afhankelijk zijn van inkomen.  
 
Dit wil de SP:  

- We maken onze provinciale musea gratis toegankelijk voor kinderen en 
leraren.  

- We ondersteunen Limburgse muzikanten bij de start van hun carrière, door 
regionale talentenplannen (zoals die in Parkstad) voor popmuziek. Samen 
met gemeenten en culturele instellingen creëren we de best mogelijke 
omstandigheden voor jonge musici om zich te ontwikkelen.  

- Er komt een grote Limburgse stimuleringsprijs voor popcultuur (muziek en 
kunst).  

- Het Mijnverleden is onmiskenbaar verbonden met het Verhaal van Limburg. 
De provincie levert een financiële bijdrage aan de uitbreiding van het 
Nederlands Mijnmuseum.  

- Het verhaal van Romeins Zuid-Limburg kreeg afgelopen jaren een nieuwe 
impuls. Samen met de gemeentes met waardevol cultuur-historisch erfgoed, 
zoals langs de Via Belgica, bouwen we hieraan door en maken we de aanpak 
structureel.  

- De afgelopen jaren was er – terecht – veel aandacht voor religieus erfgoed. 
Daarnaast komt er meer aandacht voor industrieel en archeologisch erfgoed.  

- De provincie stimuleert en ondersteunt festivals en instellingen die 
bijdragen aan het profiel van Limburg als cultuurprovincie.  

- De provincie verdubbelt elke lokale euro in cultuureducatie.  
  
 



 

• Lokaal-Limburg 
Lokaal-Limburg wil het behouden en waarderen van ons cultureel erfgoed met de 
nadruk op toeristische en historische waarden  
Het beeldbepalend karakter van onze provincie moet bewaard blijven en de 
uitstraling versterkt worden door het behouden van het cultureel erfgoed en 
historisch waardevolle elementen. De combinatie van functies moet dat 
ondersteunen.  
Limburg bezit 370 km aan wandelpaden en ruim 300 km aan streekpaden, vaak met 
verbindingen met internationale wandelroutes. LOKAAL-LIMBURG streeft naar een 
provincie- dekkend wandelnetwerk dat optimaal bereikbaar wordt gehouden en 
wordt onderhouden.  
  
• PvdA 
PvdA vindt Intensief toerisme goed als het de aantrekkingskracht van de provincie 
niet in gevaar brengt. Hierbij kan de aanvraag voor een UNESCO-
werelderfgoedstatus van het Heuvelland een belangrijke rol spelen.  
Zowel de traditionele als de moderne, innovatieve cultuur in Limburg is rijk en 
divers. De brede basis in dorpen en steden, de ruim aanwezige professionele top, 
onze culturele academies en -scholen, en de talloze nationaal en internationaal 
vermaarde evenementen versterken elkaar daarbij.  
We zijn trots op de talloze amateurs, die het levendige culturele klimaat in onze 
provincie bepalen. We zijn trots op de positie van steden als Heerlen en Maastricht 
als culturele motoren van onze provincie, Maar er zijn ook zorgen: onder druk van 
de beperkte financiële middelen bij gemeenten dreigt de kwaliteit en aanwezigheid 
van bibliotheken en cursussen en opleidingen in de diverse disciplines verlaagd te 
worden. Terwijl dat de humuslaag voor talentontwikkeling is.  
Daarom zeggen wij: ondersteun gemeentes bij de transitie die bibliotheken nu aan 
het maken zijn; zet stevig in op stimuleren van kunstzinnige vorming in school en 
voor- en buitenschools. Zorg dat de ‘humuslaag’, de voedingsbodem voor talent, 
werkt en blijft werken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar popmuziek voor 
beginnende bands en de makers van culturele producties. De provincie moet er ook 
voor zorgen dat de, in overleg met Rijk en gemeenten, in het cultuurplan 
gesubsidieerde organisaties hun culturele producties in de provincie, maar ook 
nationaal en internationaal kunnen ontwikkelen en tonen. Met oog voor 
coproducties van professionals en amateurs.  
Wat betreft het culturele erfgoed, zo belangrijk voor het ‘historisch’ besef van onze 
provincie en Euregio, willen we bijzondere aandacht vragen voor de 
“Limburgcollectie’, (de beeldbepalende bibliotheekcollecties zoals de Limburgensia-
collectie) en deze voor alle Limburgers ontsluiten en toegankelijk maken. Bij het 
immaterieel erfgoed is het belangrijk ook aandacht te geven aan de bijdrage van de 
vele kleine minderheden die Limburg telt. Vanzelfsprekend blijft het van belang om 
het Verdrag van Maastricht als symbool voor onze internationaal-Europese 
oriëntatie te versterken en te verbinden aan de discussie over de toekomst van 
Europa.  



 

Er moet ook meer worden aangesloten op maatschappelijke initiatieven. Krachtig 
inzetten op grensoverschrijdende samenwerking in het onderwijs, betere 
toegankelijkheid van elkaars cultureel erfgoed en hedendaagse cultuur, sport, 
onderling afgestemd toerisme op maat, en gezamenlijke activiteiten van media aan 
weerszijden van de grens, maken de Euregio en dus Limburg sterker en 
aantrekkelijker.  
 
• PVV 
De Provincie dient zich te richten op een aantal kerntaken. Dit is volgens de PVV 
niet het willekeurig verstrekken van onzinnige subsidies aan kunst, elitaire festivals 
of 'multiculti' organisaties. De PVV ziet het wel als taak van de Provincie om onze 
eigen joods-christelijke humanistische cultuur en ons eigen culturele erfgoed te 
behouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken als onze: bibliotheken, provinciale 
(historische) musea, carnavalsverenigingen, schutterijen, harmonieën, fanfares en 
muziekscholen, maar ook de kunst en cultuurevenementen en stichtingen die 
voortkomen uit onze eigen Limburgse cultuur of daarmee verweven zijn. De PVV 
wil het Limburgse dialect en het gebruik ervan beter verankeren. De PVV stimuleert 
het uitdragen van de Limburgse kunst en cultuur. De PVV is geen voorstander van 
enkel geld spenderen aan projecten die geen bijdrage hebben aan de Limburgse 
cultuur, en die ons als provincie niets opleveren.  
  

- Stop op provinciale subsidies aan multiculturele instellingen en projecten 
alsmede andere subsidie slurpende projecten.  

- Stop op elitaire kunst- en cultuursubsidies.  
- Meer aandacht voor de Limburgse kunst en cultuur, muziekscholen en 

bibliotheken.  
- Stimulering van dialectonderwijs en het gebruik van het Limburgs dialect.  

  
• 50-plus 
50PLUS zou graag zien dat de CJP-pas blijft bestaan en dat AOW-gerechtigden en de 
jeugd tot 12 jaar een gratis museumjaarkaart krijgen. Voor ons erfgoed moet goed 
gezorgd worden. Hieruit blijkt immers waar we vandaan komen. Wij hechten aan 
onze Limburgse cultuur en willen deze doorgeven aan volgende generaties  
Toegekende subsidies moeten uiteraard verantwoord worden door verenigingen en 
instellingen. Bovendien zullen de subsidies aan strenge eisen moeten voldoen. 
Stimulering van matineevoorstellingen maakt het ouderen makkelijker hun weg te 
vinden naar schouwburg en filmhuizen. Zorg daarbij voor een goede 
infrastructurele verbinding.  
  
• Partij van de Dieren 
Geen punten over erfgoed. 
  
• DENK 
DENK is voor meer diversiteit in het monumentenbeleid 



 

DENK vindt dat monumenten een betere weerspiegeling dienen te zijn van het 
hedendaagse Nederland. DENK wil stilstaan bij de provinciale monumenten die we 
al hebben. Bij bestaande monumenten van/voor historische personen die misdaden 
hebben gepleegd tegen de menselijkheid, moeten alsnog met de juiste rectificatie 
worden hersteld. Hierbij valt te denken aan monumenten voor Joannes Benedictus 
van Heutsz (1851-1924), ook wel ‘de slachter van Atjeh’ genoemd.   
 
• Forum voor Democratie 
Geen punten over erfgoed. 
 
Tot slot 
Deze ingrediënten zijn tevens aanleiding voor de Commissie Monumenten om de 
formateur van het provinciale coalitieprogramma te adviseren vanuit onze praktijk. 
Dit advies volgt spoedig. 
 
Het doel van deze inventarisatie is inzicht te geven in welk belang de Limburgse 
partijen voor de Provinciale Statenverkiezing hechten aan ons erfgoed. We hopen 
dat u deze serviceverlening op prijs stelt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Monumenten van de Sectie Monumenten 
 


