Erfgoednota Noordoostpolder
Uitvoeringsprogramma 2013-2023
Inleiding
In het uitvoeringsprogramma is een overzicht van te nemen acties en de daaraan
verbonden inspanning en kosten weergegeven.
Voor de uitvoering van ons beleid is deels een structureel budget beschikbaar, in de vorm
van een subsidiebudget voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, een
werkbudget voor beleid archeologie en monumenten en een budget voor onderhoud en
beheer. Onderstaand staan de budgetten weergegeven, inclusief waar deze voor bedoeld
zijn en onder welke cluster het valt.
Overzicht budgetten
Waarvoor
Unesco Werelderfgoed
Schokland en omgeving
Inbedding Siteholderschap
Schokland
Subsidieregeling
restauratie en onderhoud
monumenten
Reserve restauratie
monumenten

Nummer
P650

Budget
€ 17.500, -

Structureel
Ja

P654

€ 17.500, -

Ja

P298

€ 26.619, -

Ja

P298

Reserve, niet
structureel

Ingenieursbureau

Subsidieregeling en
reserve onderhoud
kerktorens

Maximaal
€ 25.000, per
aanvraag, is
budget
op=op

€ 104.467 (stand
reserve per
1-1-2013)
€ 4.426, - (stand
reserve per
1-1-2013), geen
regulier budget

Reserve, niet
structureel

Vergunningen

geen

Nee

Uit leges
omgevingsvergunning
€ 50.000,-

Ruimtelijke
ontwikkeling
Vergunningen

Ja

€ 132.478, -

Ja

Maatschappelijke
ontwikkeling
Ingenieursbureau

Uit leges
omgevingsvergunning

Ja

Archeologie
Welstand

P382

Erfgoednota

P650

Onderhoud groen
begraafplaatsen
Monumentencommissie

P298

Welke cluster
Maatschappelijke
ontwikkeling
Maatschappelijke
ontwikkeling
Vergunningen

Ruimtelijke
ontwikkeling

Extra budget en incidenteel budget
- Voor 2013 is nog een extra budget beschikbaar vanwege overhevelingen
voorgaande jaren van € 35.000,- voor de erfgoednota.
- Voor onderhoud gemeentelijke laanbeplanting buitenwegen is nog een budget van
€ 100.000,- beschikbaar vanuit de PMJP-gelden, mits er cofinanciering gevonden
wordt voor dit budget.
- Voor het Actieplan recreatievisie, promotie toeristisch product Nagele-UrkSchokland (nummer 1227) is voor 2013 een budget van € 7.000, - en daarna €
4.500 per jaar, beschikbaar (gedeelte gefinancierd door Urk) tot en met 2016.
- Er is tevens een incidenteel budget in 2013 (nummer 1334 BP 2013-2016)
beschikbaar van € 25.000, - voor de restauratie van ijskelders op de terp te
Middelbuurt, op Schokland, en de monitoring van verzakkingen in deze terp.
- Daarnaast is tot en met 2016 jaarlijks een bedrag van € 23.000, - beschikbaar
voor de toeristische promotie van onze bijzondere waarden op Schokland (P650,
nummer 23 BP 2013-2016, Publieksparticipatieplan 1 en 2). Dit is een al
gevoteerd cofinancieringbudget aan de VER-gelden.
Deze laatste 2 budgetten zijn incidenteel en toegekend aan specifieke activiteiten.
In het uitvoeringsprogramma is benoemd welke acties genomen gaan worden de
komende 10 jaar en welk deel van het budget daar voor gebruikt zal worden. Ook staat

aangegeven of de financiering van de actie uit het structurele budget (S), door een
incidentele aanvraag (I) of door middel van externe financiering (E) gerealiseerd zal
worden. Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in 3 speerpunten: behouden,
ontwikkelen en beleven. Na 5 jaar zal het uitvoeringsplan worden geëvalueerd en
bijgesteld.
Financiële consequenties integraal erfgoedbeleid
Uit het uitvoeringprogramma blijkt dat de structurele budgetten zullen worden behouden
en toegepast op het waarborgen en verstevigen van ons erfgoedbeleid. De budgetten
voor onderhoud en de subsidieregelingen blijven qua budget gelijk, mogelijk kan hier nog
gestroomlijnd worden.
Wel stellen we een vaste verdeling van het erfgoednotabudget voor over diverse
onderdelen. Het structurele budget van de erfgoednota wordt jaarlijks besteed aan:
- € 7.500, - voor Monumentenzorg en archeologie (als voorziening)
- € 5.000,- voor Open Monumentendag
- € 10.000,- voorziening voor ontwikkelen en evaluatie van beleid (rekening
houdend met benodigde gelden voor evaluaties en onderzoek, zoals een
actualisering van het monumentenbestand in 2018)
- € 2.500, - voor doorlopende communicatie erfgoed (bijvoorbeeld nieuwsbrieven of
bijeenkomsten)
- € 5.000, - voor leskisten en erfgoededucatie
- € 20.000, - voor het stimuleren van particuliere initiatieven die het verhaal van de
polder vertellen
Het (extra budget) van € 35.000, - dat beschikbaar is in 2013 zal worden besteed aan:
- € 5.000,- voor een informatieboekje voor eigenaren van monumenten
- € 10.000, - voor extra aandacht voor de (pioniers-)vrouwen in de
Noordoostpolder
- € 10.000, - voor een project rondom groen erfgoed
- € 10.000,- voor communicatieplan over beleving erfgoed in de Noordoostpolder
Voor overige incidentele activiteiten, budgetten of projecten geldt dat die alleen
uitgevoerd kunnen worden als er extra interne of externe dekking voor gevonden wordt.

Speerpunt
Behouden

Uitvoeringsprogramma
Beleidsvoorstel
Evaluatie
archeologiebeleid

Behouden

Instandhouding
gemeentelijke
monumenten

Behouden

Evalueren
welstandbeleid

Behouden

Verankering
cultuurhistorie binnen
Bestemmingsplan
Buitengebied en
overige
bestemmingsplannen
Werelderfgoed
Schokland

Behouden

Behouden

Verankering
cultuurhistorie binnen
Structuurvisie

Uitwerking
Het archeologiebeleid
werkt al enige jaren,
daarom is het
raadzaam het te
evalueren en zonodig
bij te stellen. Het
onderzoek ervan
vormt de
onderbouwing voor
eventuele aanpassing
van de opgestelde
ontheffingsgrenzen
In de Monumentenwet
en de
erfgoedverordening is
geregeld dat
instandhouding in
principe verzekerd is.
Het welstandbeleid
werkt al enige jaren,
daarom is het
raadzaam het te
evalueren en zonodig
bij te stellen.
Erfgoed wordt vooral
beschermd door het
vastleggen van
maatregelen in de
voorschriften van het
bestemmingsplan
Uitvoering geven aan
gebiedsprocessen
rondom het
Werelderfgoed
Opnemen benoemde
cultuurhistorische
dragers en waarden in
de structuurvisie.
Voortzetting van
werkwijze van belang.

Resultaat
Zo nodig
bijgesteld
beleid

Jaar
2013 en
opnieuw
in 2023

Capaciteit
Binnen
huidige
capaciteit

Budget

S/I/E
I

Instandhouding
gemeentelijke
monumenten

Continu

Binnen
huidige
capaciteit

Binnen beschikbaar
budget

S

De uitkomsten
van ruimtelijk
kwaliteitsbeleid
verwerkt in
gemeentelijk
welstandbeleid
Betere
bescherming
van erfgoed

20122013

Binnen
huidige
capaciteit

I

2013 en
daarna
continu

Binnen
huidige
capaciteit

S

Versteviging
van
gemeentelijke
taak als
siteholder
Cultuurhistorie
als integraal
onderdeel van
de ruimtelijke
plannen

2013 en
daarna
continu

Binnen
huidige
capaciteit

Budget structureel
maken

S

2012 en
daarna
continu

Binnen
huidige
capaciteit

Binnen budget MSB

S

Speerpunt
Behouden

Uitvoeringsprogramma
Beleidsvoorstel
Uitvoeren maatregelen
landschapsontwikkeling
en groenstructuur via
projectplan Groen
Erfgoed

Behouden

Vastleggen actueel
monumentenbestand

Behouden

Waarborgen en
vergroten kwaliteit van
de dienstverlening en
vergunningverlening
voor monumenten en
archeologie
Evalueren en
actualiseren
subsidieregelingen
kerktorens en
monumenten en het
abonnement
onderhoudsbudget
monumenten

Behouden

Behouden
en
ontwikkelen

Stimuleren van
periodiek onderhoud
aan monumenten

Uitwerking
Projectplan met
betrekking tot het
herstel van
erfsingels en
laanbeplanting
Een regelmatige
actualisatie van de
gegevens van ons
monumentenbestand
is noodzakelijk
Actualisatie van de
kwaliteitseisen bij
erfgoedbeleid en de
dienstverlening
(intern en extern)
Zie ook ontwikkelen
stimuleren periodiek
onderhoud aan
monumenten. De
subsidieregelingen
zijn al jaren
hetzelfde, terwijl de
ontwikkelingen niet
stil staan.
Actualiseren is
nodig.
Onderhoud is
belangrijk voor de
instandhouding van
monumenten. De
gemeente wil
eigenaren stimuleren
onderhoud te
plegen. Hiervoor
bieden zij aan, bij
overlegging van een
inspectierapport, de
kosten van de
Monumentenwacht
te vergoeden.

Resultaat
Versterking van de
groene erfgoed
structuur binnen de
gemeente, verbetering
kennis over waarden
groenstructuur
Actueel vastgelegd
monumentenbestand

Jaar
2013-2015

Goede kwaliteit van de
dienstverlening en
vergunningverlening
voor monumenten en
archeologie

Continu

Binnen
huidige
capaciteit

Efficiëntere
subsidieregeling
creëren voor de
burger, eventueel
bezuiniging op budget
voorziening,
wijzigingsvoorstel
voorleggen aan
gemeenteraad

2013

Betere instandhouding
monumenten

2013-2023

2018

Capaciteit
Binnen
huidige
capaciteit
en met
externe
partners
Externe
inhuur

Budget
€ 100.000, - uit PMJP
met financiering van
externe partners (voor
aanwending is eerst
raadsbesluit nodig)

S/I/E
I/E

€ 10.000, - uit
voorziening budget
erfgoednota, rest door
overheveling delen
voorgaande jaren
Binnen bestaand
opleidingsbudget

I

Binnen
huidige
capaciteit

Bepalen benodigd
budget, is er nu nog
niet
structureel/incidenteel

S

Binnen
huidige
capaciteit

Binnen beschikbaar
budget

S

S

Speerpunt
Behouden

Uitvoeringsprogramma
Beleidsvoorstel
Evalueren
aandachtspunten voor
de
monumentencommissie

Behouden
en
Ontwikkelen

Adequaat toezicht en
handhaving bij
monumenten en
behoud erfsingels

Ontwikkelen

Aanwijzen
gemeentelijke
monumenten

Ontwikkelen

Actieve benadering van
(potentiële) eigenaren
van monumenten

Ontwikkelen

Opstellen
uitvoeringsopschriften
voor onderhoud en
herstel van
beschermde
monumenten

Ontwikkelen

Implementatie
cultureel erfgoed
binnen de
gemeentelijke
organisatie

Uitwerking
In samenhang met het
nieuwe
monumentenbeleid
hernieuwd vorm geven
aan betere en
eenduidige adviezen
In het belang van het
monument moet er
adequaat toezicht
worden gehouden op
restauraties en
verleende
omgevingsvergunningen.
De gemeentelijke lijst
mist nog een brede
vertegenwoordiging van
waardevolle elementen
die karakteristiek zijn
voor Noordoostpolder.

Resultaat
Vergroten van de
zichtbaarheid van de
monumentencommissie
voor de burger

Jaar
20132014

Capaciteit
Binnen huidige
capaciteit

Budget

S/I/E
S

Geïmplementeerde
beleidsregel
instandhouding
landschappelijke
beplantingen en
monumentenbeleid

Continu

Binnen huidige
capaciteit

Actualisatie van de
gemeentelijke
monumentenlijst

20132023

Binnen huidige
capaciteit

€ 10.000,voorziening in budget
erfgoednota

S

Vaak zijn de (potentiële)
eigenaren onvoldoende
geïnformeerd hoe om te
gaan met monumenten.
En welke financiële
regelingen beschikbaar
zijn.
Om meer duidelijkheid
te scheppen wat er wel
en niet gewenst en
toegestaan is bij
monumenten worden er
uitvoeringsvoorschriften
opgesteld. Deze worden
op de website geplaatst.
Om cultureel erfgoed
een goede plek te geven
binnen beleid en
uitvoering, is het van
belang dat collega’s
binnen de gemeente
elkaar actief informeren

Goed geïnformeerde en
geïnteresseerde
(potentiële) eigenaren
van monumenten

20132014

Binnen huidige
capaciteit

€ 5.000,- uit extra
budget erfgoednota

I

Toegankelijke
uitvoeringsopschriften
voor onderhoud en
herstel van
beschermde
monumenten

20132014

Binnen huidige
capaciteit

Binnen beschikbaar
budget

I

Structureel overleg
cultuurhistorie

Continu

Binnen huidige
capaciteit

S

S

Speerpunt
Ontwikkelen

Ontwikkelen

Ontwikkelen

Uitvoeringsprogramma
Beleidsvoorstel
Relatie
amateurarcheologen
versterken

Relatie met historische
verenigingen
versterken
Structurele
ontwikkeling en
uitvoering van nieuw
Monumentenbeleid

Ontwikkelen

Beleid op het gebied
van musea

Ontwikkelen

Archiefbeleid

Uitwerking
De
amateurarcheologen
hebben een
aanvullende rol ten
opzichte van de
wettelijke taak van de
professionele
archeoloog: zij zijn de
ogen en oren voor de
gemeente.
idem

Resultaat
Aanvullende
archeologische
documentatie voor
de gemeente
Noordoostpolder

Jaar
Continu

Capaciteit
Binnen
bestaande
capaciteit

Budget

S/I/E
S

idem

Continu

Met het vaststellen
van de erfgoednota
wordt gelijktijdig een
monumentenbeleid
vastgesteld. Dit moet
actief de komende
jaren uitgevoerd en
geïmplementeerd
gaan worden.
In samenhang met
realisering
cultuurbedrijf is een
visie op gemeentelijk
beleid museum
Schokland en museum
Nagele noodzakelijk
Archivering bij het
Nieuwland Erfgoed
Centrum is aan de
orde. Noodzakelijk is
een visie te
ontwikkelen op
deponeren
gemeentelijk
historisch
archiefmateriaal en
dat van burgers

Goed lopend en
geïmplementeerd
monumentenbeleid

2013-2023

Binnen
bestaande
capaciteit
Binnen
bestaande
capaciteit
beschikbaar
stellen van 200
uur structureel
voor uitvoer
monumentenzorg

Integrale notitie
museumbeleid

2014

Binnen
bestaande
capaciteit

I

Notitie
archiefbeleid

2013-2014

Binnen
bestaande
capaciteit

I

S

€ 7.500, voorziening
in budget
erfgoednota

S

Speerpunt
Ontwikkelen

Uitvoeringsprogramma
Beleidsvoorstel
Stimuleren
herbestemming van
monumenten en
beeldbepalende
panden

Uitwerking
Een van de pijlers van de
MoMo is het
herbestemmen van
monumenten en
beeldbepalende panden. Er
is nog geen visie hoe hier
mee om te gaan en hoe
samenwerking met de
provincie en RCE vorm
gegeven kan worden
Revitalisering van het dorp
Nagele met focus op de
erfgoedwaarden is in kaart
gebracht.
- opstellen
beplantingsrichtlijnen
(uitvoering LOP)
- die richtlijnen
voorschrijven via
kapvergunning
- die richtlijnen toepassen
bij opstellen
beplantingsplannen voor
gemeentelijke
beplantingen
Erfgoedgedachte onder de
aandacht van het publiek
brengen. Te starten met
een pilotproject voor
scholieren in Creil

Resultaat
Richtlijn
herbestemming

Jaar
20132014

Capaciteit
Binnen
bestaande
capaciteit

Budget

S/I/E
I

Ontwikkelperspecti
ef Nagele

20132018

Binnen
bestaand
capaciteit

I/E

Nieuwe beplanting
is in lijn met
cultuurhistorische
waarden ervan

2014

Binnen
bestaande
capaciteit

Met
aanvullende
financiering
VER-gelden
Binnen
beschikbaar
budget

Draagvlak en
aandacht voor ons
erfgoed

Continu

Binnen
huidige
capaciteit

€ 25.000,per jaar uit
budget
erfgoednota

S

€ 10.000,uit extra
budget
erfgoednota
Binnen
beschikbaar
budget en
externe
financiering

I

Ontwikkelen

Erfgoed in Nagele

Ontwikkelen

Beplantingsrichtlijnen
voor erven,
dorpsbossen en
dorpsranden

Beleven

Vertellen verhaal van
de polder

Beleven

Uitvoer
communicatieplan
erfgoed

Erfgoedgedachte onder de
aandacht van het publiek
brengen.

Kennis over ons
erfgoed is vergroot

20132014

Binnen
huidige
capaciteit

Beleven

Actualiseren beleid
recreatie en toerisme
met betrekking tot
cultuurhistorie

Samen met partners onze
kwaliteiten beter bekend
maken aan de recreant.
Om het erfgoed als
economische drager in te
kunnen zetten.

Cultuurhistorie als
economische
drager in het
recreatiebeleid

20172023

Binnen
huidige
capaciteit

S

I/E

Speerpunt
Beleven

Uitvoeringsprogramma
Beleidsvoorstel
Open Monumentendag

Beleven

Erfgoededucatie

Beleven

Aandacht voor
pioniersvrouwen

Beleven

Samenwerking
stimuleren

Beleven

Groen erfgoed op de
kaart zetten

Beleven

Werelderfgoed
Schokland

Uitwerking
Onze bijzondere
monumenten moeten
regelmatig onder de
aandacht van het publiek
gebracht worden ter
vergroting van de kennis
en het draagvlak.
Samenwerking zoeken
met externe partners is
ook nodig hiervoor.
Erfgoed onder de
aandacht brengen bij
jongeren. Hiervoor
moeten leskisten
gemaakt worden op het
gebied van
erfgoededucatie
Deze groep is
onderbelicht gebleven.
De verhalen van het
dagelijkse leven van de
gezinnen moeten nog
beter in kaart gebracht
worden
Erfgoed kan beter op de
kaart worden gezet als
betrokken organisaties
en belangstellenden
samen optrekken
Uit gesprekken komt
naar voren dat extra
aandacht voor groen op
prijs gesteld wordt.
Draagvlak vergroten voor
het behoud van het
Werelderfgoed en
stimuleren inkomsten
voor ondernemers in de
omgeving. Hiervoor is
een
publieksparticipatieplan
opgesteld (PPP1 en PPP2)

Resultaat
Kennis en
aandacht voor
onze monumenten

Jaar
20132023

Capaciteit
Binnen huidige
capaciteit

Budget
€ 5.000,- uit budget
erfgoednota en met externe
partners

S/I/E
S

Meerdere
leskisten of gebied
erfgoed
beschikbaar

2013

Extern en via
Muzisch
Centrum

€ 5.000,- uit extra budget
erfgoednota

I/E

De beginperiode
voor alle
bevolkingsgroepen
herkenbaar
maken. Vergroten
van onze kennis.

2013

Extern en door
middel van
afstudeerproject

€ 5.000,- uit extra budget
erfgoednota

I/E

Structureel en
elkaar versterkend
netwerk op het
gebied van
erfgoed
Duidelijke beelden
over wat groen
erfgoed is

20132023

Binnen huidige
capaciteit

€ 2.500,- uit budget
erfgoednota

S

20132015

€ 10.000,- uit extra budget
erfgoednota

I/E

Duurzaam behoud
en beheer van het
Werelderfgoed
Schokland e.o.

20132016

Intern binnen
bestaande
capaciteit en
met externe
ondersteuning
Binnen
bestaande
capaciteit

Voor de uitvoer van PPP1
en PPP2 is over meerdere
jaren verspreid € 92.000, beschikbaar met
aanvullende externe
financiering VER-gelden van
het Rijk € 350.000, - en
€ 40.000, - bijdrage van
Flevo-landschap

I

