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Publicatiedatum: 15 februari 2019
In 2018 werden er in totaal 45 kamervragen over erfgoed gesteld, een toename van
13 vragen ten opzichte van het jaar daarvoor. In de periode 2008-2018 lag dit aantal op
gemiddeld 31. De jaren 2009 en 2018 lagen met een totaal van 45 kamervragen over erfgoed
ruim boven dit gemiddelde, evenals 2015 met 39 vragen.
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Bovenstaande icoon en grafiek geven het aantal kamervragen weer in totaal en die
voor roerend en onroerend erfgoed over de jaren 2008-2018. De optelsom van het aantal
kamervragen over onroerend en roerend erfgoed staat niet altijd gelijk aan het totaal
aantal erfgoed gerelateerde vragen. Dit komt omdat een kamervraag soms over zowel
onroerend als roerend erfgoed gaat, en voor het totaal maar één keer wordt meegeteld.

In 2009 en 2018 meeste kamervragen over erfgoed
In 2009 en 2018 zijn de meeste kamervragen over erfgoed gesteld, 45. Dit is ur im boven
het gemiddelde van ongeveer 31 per jaar. De jaren 2010 en 2016 zagen het kleinste
aantal vragen, respectievelijk 17 en 23 in totaal.

Roerend vs. onroerend erfgoed
Het merendeel van de kamervragen over het erfgoed had betrekking op onroerend
erfgoed. Met een gemiddelde van 22 kamervragen per jaar in de periode 2008-2018 zijn
meer dan tweemaal zoveel vragen over onroerend erfgoed gesteld als over roerend
erfgoed (gemiddeld 10 per kalenderjaar). 2012 is het enige jaar dat er meer vragen over
roerend erfgoed werden gesteld dan over onroerend erfgoed (16 vs. 14).
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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. Dit is geen zuivere
indicator voor politieke belangstelling, omdat dergelijke stukken vaak vanuit
ministeries worden geïnitieerd.
Aan de hand van een zoektermenlijst zijn de kamervragen over erfgoed uit het
totaal van de kamervragen gefilterd. 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 expertjudgement van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (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.
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.
De optelsom van het aantal kamervragen over onroerend en roerend erfgoed
staat niet altijd gelijk aan het totaal aantal erfgoed gerelateerde vragen. Dit komt
omdat een kamervraag soms over zowel onroerend als roerend erfgoed gaat, en
voor het totaal maar één keer wordt meegeteld. Deze methode is vanaf 2017 met
terugwerkende kracht toegepast waardoor de aantallen verschillen van de
gegevens zoals in eerdere jaren gepubliceerd.

