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Kamervragen - onroerend erfgoed
Publicatiedatum: 15 februari 2019
In de periode 2008-2018 stelden de PvdA (57) en het CDA (55) de meeste kamervragen over
onroerend erfgoed. De zoekterm ‘erfgoed’ gaf in die periode verreweg het grootste aantal
'hits' (85).
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In bovenstaande grafieken is per kalenderjaar aangegeven hoe de kamervragen 20082018 over onroerend erfgoed zijn verdeeld over de politieke partijen en hoe de verdeling
over de zoektermen is.

PvdA en CDA meeste kamervragen onroerend erfgoed
In de periode 2008-2018 hebben de PvdA (57) en het CDA (55) de meeste kamervragen
over onroerend erfgoed gesteld, gevolgd door de VVD (38). Jaarlijks zijn er grote
verschillen binnen de politieke partijen. Het CDA stelde 11 kamervragen in 2009 en 10 in
2018 tegenover 2 kamervragen in 2008, 2012 en 2013. GroenLinks stelde zowel in 2008
als in 2009 7 kamervragen, maar slechts 1 in de kalenderjaren 2011, 2013, 2014 en 2017
en geen enkele in 2016.

Trefwoorden 'erfgoed', 'landschap' en 'monument' meeste hits
In de periode 2008-2018 zijn verreweg de meeste kamervragen geteld op de
zoekterm erfgoed (85), gevolgd door landschap (58) en monument (58). De trefwoorden
'wederopbouw' en 'watermolen' hadden de minste hits, respectievelijk 1 en 2.
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Verantwoording:
Voor deze meting zijn uitsluitend kamervragen geïnventariseerd en geen
kamerstukken. Een kamerstuk is een schriftelijk stuk dat tussen de Nederlandse
regering en het Nederlands parlement wordt uitgewisseld. Het is geen zuivere
indicator voor politieke belangstelling.
Aan de hand van een zoektermenlijst zijn de kamervragen over erfgoed uit het
totaal van de kamervragen gefilterd. De zoektermenlijst is opgesteld door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor het onroerende erfgoed zijn de
volgende termen gebruikt: Erfgoed, Monument, Rijksmonument,
Monumentenzorg, Monumentenwet, Werelderfgoed, UNESCO, Wederopbouw,
Instandhouding, Cultuurlandschap, Stadsgezicht, Dorpsgezicht, Landschap,
Archeologie, Archeologisch, Boerderij, Kasteel, Kerk, Molen, Watermolen,
Buitenplaats, Landgoed, Restauratie, Interieur en Herbestemming.
Met deze zoektermen is gezocht in de lijst van geregistreerde onderwerpen van
de kamervragen. De zoektermen leveren ook irrelevante 'hits' op die uit de
meting zijn gehaald op basis van expert-judgement van de RCE. Wanneer het
geregistreerde onderwerp geen uitsluitsel gaf is de betreffende kamervraag
inhoudelijk beoordeeld. Ook de termen die op zowel roerend als onroerend
erfgoed kunnen slaan (zoals Erfgoed en Restauratie) zijn inhoudelijk beoordeeld.
In één kamervraag kunnen meerdere erfgoedtermen voorkomen. Daarnaast kan
één kamervraag door meerdere partijen worden gesteld. Bovenstaande
staafgrafieken staan dus niet gelijk aan het totaal aantal gestelde erfgoed
gerelateerde kamervragen.
Een vraag uit kalenderjaar 2012 kan in de onderzoeksresultaten van 2013
verschijnen wanneer deze is gesteld in 2012 en beantwoord in 2013. In de meting
is het kalenderjaar waarin de vraag is gesteld beschouwd als het jaar waarin de
vraag meetelt.
Bovenstaande cijfers kunnen afwijken van de gegevens gepubliceerd in eerdere
jaren. Dit komt omdat er een corrigerende hertelling heeft plaatsgevonden.

