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Publicatie onlineversie Erfgoedkaart Emmen

Geachte leden van de raad,

In september 2017 heeft u de Erfgoednota Emmen 2017 - 2022 met Cultuurhistorische waardenkaart
Emmen vastgesteld. Uw raad heeft daarbij aangegeven de kaart online voor de inwoners en
belangstellenden beschikbaar te willen stellen. U beoogde daarmee onder andere om in samenspraak
met de samenleving de zorg en verantwoordelijkheid voor erfgoed te delen en kwaliteit en waarden aan
aspecten uit de leefomgeving te geven.
Erfgoedbeleidskaart
In 2018 zijn de werkzaamheden voor het ontsluiten van de Erfgoedbeleidskaart aangevangen.
Allereerst is van de statische cultuurhistorische beleidskaart een gebruiksvriendelijke interactieve
digitale kaart gemaakt. In deze kaart ligt het accent op de gewenste omgang met erfgoed in de gemeente.
We onderscheiden hierin drie categorieën erfgoed. Voor elke categorie is een specifieke maatregel
ingesteld. Voor monumenten en monumentale objecten, beschermd door een wet of een daarvan
afgeleide verordening, geldt de maatregel 'beschermen'. Voor waardevolle gebieden en structuren geldt
de maatregel 'herkenbaar houden'. Voor de elementen die door bewoners aangedragen zijn, geldt de
maatregel 'respecteren'. Het gaat op deze kaart om elementen die bij inventarisatie de waardering 'hoog'
en 'zeer hoog' gekregen hebben. We noemen deze kaart voortaan de Erfgoedbeleidskaart Emmen.
Op de kaart is met eenvoudige zoekfuncties op vaste en mobiele apparatuur in een oogopslag zichtbaar
welk erfgoed het betreft en welke maatregel erop van toepassing is.
Voor de overige elementen - met een lagere waardering - geldt geen specifieke maatregel.
Erfgoedbronnenkaart en Hierkomjijweg
Alle elementen - hoger en lager gewaardeerd - zijn met hun specifieke kenmerken terug te vinden op de
cultuurhistorische bronnenkaart. Deze noemen we voortaan de Erfgoedbronnenkaart. Voor het
ontsluiten van de informatie op de Erfgoedbronnenkaart is een koppeling gemaakt met het onlangs
geopende Erfgoedportaal www.hierkomjijweg.nl.
In 2019 heeft de gemeente een collectiebeheersysteem aangeschaft om haar archieven en beeldcollecties
te ontsluiten. In september van datjaar hebben wij besloten hierbinnen het digitale erfgoedportaal
Hierkomjijweg in het leven te roepen en het ErfgoedNetwerk Emmen te faciliteren als beheerder van het
portaal. Het portaal is een initiatief van het ErfgoedNetwerk Emmen en heeft als doel erfgoedcollecties in
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Emmen te digitaliseren en op één plek bijeen te brengen en tegelijkertijd voor een breed publiek te
ontsluiten. Met het portaalontstond de mogelijkheid de Erfgoedbronnenkaart, met alle
geïnventariseerde gegevens over de elementen op de kaart, te publiceren en te beheren in het collectieve
systeem en aan te vullen met informatie uit overige collecties van het portaal. Voor meer
cultuurhistorische informatie over de objecten kan men in het objectvenster op de Erfgoedbeleidskaart
doorklikken naar het object in Hierkomjijweg.nl.
Door de Erfgoedbeleidskaart en het Erfgoedportaal Hierkomjijweg te koppelen ontstond de unieke
gelegenheid de gedeelde verantwoordelijkheid voor erfgoed in Emmen met de erfgoedpartners in de
samenleving uit te breiden en breed in de samenleving te delen. Hierdoor is meer tijd besteed aan de
uitvoering.
Oplevering en Presentatie
Op 2 december zal de Erfgoedbeleidskaart beschikbaar zijn via de gemeentelijke website. Bezoekers van
de pagina gemeente.emmen.nljerfgoed kunnen dan op de kaart zelf objecten, panden en plekken van
betekenis voor inwoners van Emmen opzoeken. Bij elk element is in een oogopslag te zien welke wijze
van omgang u wenselijk vindt en is een doorklikmogelijkheid naar het erfgoedportaal Hierkomjijweg.
Website
De website en de kaart voldoen aan de algemene vereisten van digitale toegankelijkheid en
toegankelijkheid voor laaggeletterden. In begrijpelijke taal wordt de bedoeling en het gebruik van de
kaart toegelicht. In een filmpje wordt de bezoeker op aansprekende wijze meegenomen aan de hand van
interviews en (drone-)beelden naar het waarom van de kaart, hoe deze tot stand gekomen is en een
kleine greep van wat er zoal op de kaart staat.
Brief naar bewoonde adressen beeldbepalende gebouwen en plekken op de kaart
De adressen van panden en plekken op de kaart, die bewoond worden of in bezit zijn van particulieren of
instellingen, zijn via een brief op de hoogte gebracht van het feit dat het adres voorkomt op de kaart: een
bezit, plek of pand om trots op te zijn. Hoewel er geen regelingen met verplichtingen of beperkingen
verbonden zijn aan de elementen op de kaart - anders dan reeds aangewezen monumenten of objecten
met waarden aangeduid in een bestemmingsplan- vinden wij het van belang bewoners of eigenaren te
informeren over de waarde van hun pand of plek en in kennis te stellen van de plaatsing ervan op de
Erfgoedkaart Emmen.
Dynamisch en niet 'af.
De kaart die nu gepresenteerd wordt is de kaart van 2017. Deze is niet uitputtend. Wel dynamisch. In de
afgelopen jaren zijn nieuwe waardevolle objecten door inwoners en partners aangedragen; andere
elementen zijn verdwenen door recente - vaak al geplande - ontwikkelingen. De kaart zal jaarlijks
bijgewerkt worden.
Wij zijn trots op de Erfgoedbeleidskaart, de Erfgoedbronnenkaart en het Erfgoedportaal zoals we die nu
gerealiseerd hebben samen met het ErfgoedNetwerk Emmen. Wij zijn graag bereid om deze in de
komende tijd een keer te presenteren. Wij nemen daarover contact op met u.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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