Archeologische Beleidsnota Gemeente Enkhuizen

Bijlage 2. Korte toelichting op enkele beleidsstukken
van de provincie Noord-Holland
Cultuurconvenant tussen het rijk en de provincie Noord-Holland
Dit Convenant betreft inspanningsverplichtingen (principe uitspraken) tussen het ministerie van OCW,
provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, gemeente Haarlem en de gemeente leiden op het
gebied van cultuur. Het is in werking getreden op1 januari 2005 en duurt tot 1 januari 2009. Het doel
van het convenant is:
a)
b)

onderlinge afstemming op hoofdlijnen van het wederzijdse cultuurbeleid;
coördinatie van de subsidiëring van een aantal instellingen die voornoemde partijen tot hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rekenen;

c)

bevorderen dat de partijen over en weer voldoende geïnformeerd zijn over het te voeren beleid.

Provinciale Cultuurnota 2005-2008 “Cultuur Verbindt”
Met de provinciale cultuurnota “Cultuur Verbindt” wil de provincie Noord-Holland een brug vormen tussen heden en verleden, tussen mensen onderling, tussen jong en oud en tussen mens en zijn omgeving. Het cultuurbeleid is gebaseerd op vier pijlers:
- Cultuurbehoud
- Cultuurparticipatie
- Cultuureducatie
- Culturele planologie
De centrale doelstelling van het cultuureducatiebeleid is om cultuureducatie in het onderwijs zodanig te
versterken dat leerlingen van 4 tot 18 jaar in een doorgaande leerlijn kennis opdoen van kunst en erfgoed in hun omgeving.
Culturele planologie is een nieuwe pijler in het beleid. Hedendaagse cultuur en cultuurhistorie worden
ingebracht in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen om daarmee de kwaliteit en de leefbaarheid van de
stedelijke en landschappelijke omgeving te verhogen.
De pijler cultuurbehoud is al lang een krachtig onderdeel van het beleid van de provincie. Het archeologiebeleid wordt versterkt en het monumentenbeleid voortgezet. Het museumbeleid blijft van groot
belang en wordt toegespitst op publieksbereik, samenwerking en op de musea met een provinciaal of
regionaal belang.
Bij de pijler cultuurparticipatie speelt het Actieplan Cultuurbereik een grote rol. Hier is de samenwerking
met de gemeenten cruciaal. De provincie heeft gerichte afspraken gemaakt met de tien grotere en zes
middelgrote gemeenten en voert bij kleinere gemeenten een stimuleringsbeleid. Daarnaast speelt de
provinciale steunfunctie-instelling en uitvoeringsorganisaties een voortrekkersrol.
Versterking van de infrastructuur en de relatie tussen aanbod en afname in de beeldende kunst heeft
extra aandacht gekregen door de vorming van het CBK Kunst en Vormgeving Noord-Holland en de
nieuwe regeling Beeldende Kunst en Vormgeving. Essentieel voor het beleid is ook de vernieuwing van
de openbare bibliotheken, waarin de provincie een belangrijk aandeel heeft als regisseur.
Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid
De Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid is een internetsite van de Provincie Noord-Holland. Deze site
geeft een actueel overzicht van het geldende ruimtelijk beleid in de provincie. Dit beleid is ook te vinden in de streekplannen en diverse beleidsnota’s en notities van de provincie. Aan de hand van het
hierin verwoorde ruimtelijk beleid worden door de provincie plannen beoordeeld, zoals bestemmings-
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plannen en aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar. De site bundelt het beleid in een overzichtelijke presentatie. Door de Leidraad bij de planvorming te betrekken dient betrekkelijk eenvoudig
te zijn op voorhand de haalbaarheid van ruimtelijke plannen in te schatten. De bestaande papieren
versie van de Leidraad Provinciaal Omgevingsbeleid uit 1996 is ingetrokken. De Leidraad is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 26 november 2002. Nadien is deze enige malen
herzien.
Gedragslijn Compensatie
In de provinciale Gedragslijn Compensatie is vastgelegd dat de provincie Noord-Holland het behoud
van de aanwezige cultuurhistorische waarden nastreeft bij projecten e.d. die vanuit provinciewegen
worden uitgevoerd. Wanneer behoud niet mogelijk is wordt allereerst vastgesteld of de aantasting van
de cultuurhistorische waarden onvermijdelijk wordt geacht. Er moet een zwaarwegend maatschappelijk
belang in het geding zijn, wil de aantasting als onvermijdelijk worden geacht. Ook moet worden vastgesteld dat er redelijkerwijs geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn. Indien de aantasting onvermijdelijk is zal deze zoveel mogelijk worden beperkt door mitigerende maatregelen. Er zal fysieke compensatie moeten worden toegepast ((kwalitatief= verbeteren van de cultuurhistorische kwaliteit binnen
en buiten het gebied en kwantitatief= op een andere plaats tot herstel van de waarde over gaan). Met
betrekking tot de archeologische waarden betekent dit concreet het laten uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek om de archeologische waarden te traceren en te waarderen. Wanneer de aantasting onvermijdelijk wordt geacht, moet er een archeologische opgraving conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse voor de Archeologie (KNA) worden uitgevoerd.
De gedragslijn geldt voor het eigen handelen van de provincie. De gedragslijn wordt ook gevolgd bij de
beoordeling van ter goedkeuring aan de provincie voorgelegde bestemmingsplannen en voor de afgifte
van verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 WRO.
Streekplan/Ontwikkelingsbeeld
In een streekplan wordt de gewenste ontwikkeling van de leefomgeving in grote lijnen aangegeven en
wordt aangegeven hoe het beleid wordt uitgevoerd. In Noord-Holland gelden twee streekplannen: het
streekplan Noord-Holland Zuid (vastgesteld door Provinciale Staten op 17 februari 2003) en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (vastgesteld door Provinciale Staten op 25 oktober 2004)
Samen met (de ruimtelijk relevante onderdelen van) het Provinciaal Milieubeleidsplan, het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan vormen deze plannen het provinciaal beleid voor de ruimtelijke inrichting van de provincie. Met het rijksbeleid, zoals dat vastligt in de
Nota Ruimte en andere rijksnota’s wordt rekening gehouden.
Gedeputeerde Staten beoordelen gemeentelijke planologische besluiten zoals bestemmingsplannen en
artikel 19- procedures aan het voor die gemeente geldende streekplan of de daarvan onderdeel uitmakende uitwerkingen.
Op de website van de Provincie Noord-Holland staat een overzicht van de laatste stand van zaken voor
Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.
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