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Het denken over cultureel erfgoed
ondergaat in heel Europa een

fundamentele verandering. Van een
benadering die gericht is op het behoud
van het erfgoed, naar een focus op de

waarde en het gebruik. Investeringen in
erfgoed zijn alleen te verantwoorden als

vervolgens de positieve effecten
vastgehouden kunnen worden en er

geen blijvende financiële steun nodig is.
Ondertussen hebben veel instanties

moeite de kosten voor het
basisonderhoud te dekken, ook na een

grondige restauratie. Dit is een
complexe opgave en vraagt om een veel

betere afstemming tussen
erfgoedbeleid, herbestemming,

techniek en gebruik, die wordt versterkt
door de tendens dat er minder
middelen beschikbaar zijn voor

cultureel erfgoed. Erfgoed projecten
vormen een uitgelezen kans om een

positieve bijdrage te leveren aan
verschillende EU-prioriteiten en VN-

doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling.
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Het belangrijkste doel van het KEEP ON
project is de verbetering van het

overheidsbeleid op het vlak van cultureel
erfgoed. Het accent ligt op projecten
waarbij duurzaamheid voorop staat,

 gepaard met verantwoorde
overheidsfinanciering en een langdurige
impact op de regionale ontwikkeling. Van

belang is dat zowel beleidsorganisaties
als culturele instellingen al lang voor de

startdatum van een project plannen
maken over het duurzame karakter,
zowel voor onderhoud en beheer als

voor het gebruik.
 

In totaal zullen zes beleidsinstrumenten
(drie programma's van de
structuurfondsen en drie

lokale/regionale strategieën) worden
verbeterd door middel van

interregionale leerprocessen. Het KEEP
ON project is bedoeld om een

waardevolle bijdrage te leveren aan alle
belanghebbenden in de EU, met speciale

aandacht voor het toekomstige
cohesiebeleid na 2020.
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Het KEEP ON project brengt partners uit zeven

Europese landen samen om beter erfgoedbeleid op

te stellen teneinde cultureel erfgoed duurzaam te

beheren en te gebruiken.
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