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De gemeente staat voor een besluit over het plan Nieuwe Natuur bij Werelderfgoed Schokland en 
de toekomst van Museum Schokland. Ter voorbereiding hierop stuur ik u deze memo, waarin u 
achtergrondinformatie en de laatste stand van zaken leest.

Werelderfgoed Schokland: een bijzonder gebied
Sinds het eerste onderzoek op Schokland in 1925 is steeds duidelijker geworden hoe bijzonder  
dit gebied is. Het is een symbool voor het leven van de Nederlanders en onze strijd tegen het water,  
van het prille begin van bewoning tot de inpoldering in 1942. Hoe bijzonder Schokland is, bleek in  
1995 uit de toekenning door Unesco van de Werelderfgoedstatus. 

‘Schokland en omgeving’ verdient een plaats op de Lijst van het Werelderfgoed omdat:
• het gebied een unieke getuigenis biedt van een culturele traditie of cultuur;
•  het gebied een uitzonderlijk voorbeeld is van een traditionele nederzettingsvorm en een  

traditioneel landgebruik die/dat representatief is voor een cultuur;
•  er bewijs aanwezig is van prehistorische en vroeg-historische bewoning in een natte omgeving,  

onder constante dreiging van invloeden van de zee;
•  Schokland in het agrarische landschap ligt dat is ontstaan door de drooglegging van de Zuiderzee, 

één van de grootste en meest visionaire prestaties in de 20e eeuw.

De geschiedenis van deze regio is hier uitstekend vertegenwoordigd met vindplaatsen, 
begraafplaatsen, terpen, dijken en verkaveling.

Behoud van Werelderfgoed Schokland
De gemeente Noordoostpolder is als siteholder verantwoordelijk voor de bescherming,  
instandhouding en ontwikkeling van het Werelderfgoed Schokland.

Naast de gemeente zijn de siteholdersgroep (bestuurlijk) en de gebiedscommissie (uitvoerend) 
betrokken bij het behoud en de ontwikkeling van het Werelderfgoed. Deelnemers zijn:
•  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OC&W), eindverantwoordelijk voor het  

Unesco-verdrag namens de Nederlandse staat; 
• Flevolandschap, eigenaar/ beheerder van de natuur op Schokland;
• Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van Binnenlandse Zaken), eigenaar van percelen in het gebied;
• Waterschap Zuiderzeeland, toezichthouder waterpeil en monitor grondwater;
• LTO, vertegenwoordiger van de agrariërs in het gebied;
• Stichting Schoklands Boerengoed, agrariërs met grond in het gebied;
•  Provincie Flevoland, verantwoordelijk voor PArK-gebieden (provinciaal archeologisch  

en \aardkundig recreatief kerngebied).
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Kansen voor verdere ontwikkeling Schokland
Samen met alle betrokken partijen is in 2010 in kaart gebracht hoe we het Werelderfgoed op de lange 
termijn kunnen behouden. Inmiddels zijn enkele grote restauraties aan de gebouwen uitgevoerd,  
is de hydrologische zone aangelegd en is de gemeente officieel aangewezen als siteholder van  
het Werelderfgoed.
 
Voor de nabije toekomst liggen er kansen voor:
• de aanpak van problemen ten aanzien van de archeologische waarden;
• de aanpak van problemen ten aanzien van de landbouw;
• de wens om Museum Schokland te vernieuwen.

Ook is gekeken naar de Unesco regelgeving (de waarden die we moeten beschermen).  
Waar liggen deze waarden exact en is het technisch mogelijk om ze te behouden? Er zijn  
meerdere scenario’s gemaakt voor de lange termijn, uitgewerkt in een Managementplan 2014-2019. 

Specifiek geeft het managementplan antwoorden op de vragen: 
• Welke risico’s zijn er voor de Outstanding Universal Values?
• Hoe kunnen we risico’s voorkomen en/of wegnemen?
• Welke partijen zijn daarvoor nodig?
• Welke middelen zijn daarvoor nodig?
• Hoe gaan de partijen dit aanpakken?
• Is er draagvlak en financiering vanuit het gebied voor beheer?
•  Hoe kunnen we de publieke interesse in Schokland versterken en de communicatie erover 

verbeteren?

Voor de gebiedspartners staan de volgende drie doelen centraal:
a.  het Werelderfgoed Schokland beschermen en in stand houden, versterken en ontwikkelen van  

de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van Schokland en zijn omgeving;
b. het vergroten van herkenbaarheid als Werelderfgoed en publieke bekendheid;
c.  het versterken van de lokale economie van Schokland en omgeving door het verhelderen van  

de toekomstperspectieven van de grondgebruikers en het stimuleren van activiteiten zoals de 
verkoop van streekproducten en recreatie en toerisme.
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Integrale gebiedsontwikkeling
In maart 2014 is binnen de gemeente het project integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland van start gegaan. Doel van het project is een goede en gezonde toekomst voor het 
Werelderfgoed en het uitwerken van de actiepunten uit het Managementplan. Na afronding van  
het project volstaat regulier beheer. Het project heeft vier pijlers: 

Pijler 1: Beperkingen op bodemgebruik opheffen waar het kan
Binnen Schokland geldt een algemeen beschermingsregime voor de archeologische waarden in 
de bodem. De provincie heeft daarom het gebied aangewezen als PArK gebied, de gemeente heeft 
deze beperkingen opgenomen in het bestemmingsplan. In de praktijk betekent dit dat agrariërs geen 
werkzaamheden mogen verrichten beneden 50 cm –mv en dat er niet goed gedraineerd kan worden. 
Voor alle grotere werkzaamheden hebben ze een  ontgrondings- of omgevingsvergunning nodig. 
Gecombineerd met de bodemdaling in het gebied kunnen agrariërs de komende tien jaar steeds 
moeilijker een goede opbrengst realiseren en zullen ze meer natschade ondervinden.
Er zijn echter delen binnen het Werelderfgoed waar geen archeologische waarden in het geding zijn. 
Op deze plekken willen we het beschermingsregime loslaten. Zo kunnen we het draagvlak voor behoud 
vergroten en kunnen de agrariërs in het gebied een goede boterham verdienen.

Pijler 2: Toeristische en recreatieve ontwikkeling stimuleren
Draagvlak voor behoud van Werelderfgoed Schokland wordt vooral bepaald door de bekendheid  
ervan bij het grotere publiek. Het is nodig om die bijzonderheid onder de aandacht te brengen.  
Ook is er behoefte aan stimulering van de lokale economie, meer betalende bezoekers en een 
samenhangend recreatieprogramma in de regio. Daarom is het zogenaamde VER-traject opgezet  
voor betere samenwerking tussen de lokale ondernemers. Ook de toekomst voor Museum Schokland 
hoort hier bij.

Pijler 3: Inkomsten recreatie laten bijdragen aan beheer van het Werelderfgoed
Het Werelderfgoed heeft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van natuur, wegen, paden, 
recreatieve voorzieningen en gebouwen, maar ook voor het Museum en de Gesteentetuin. Hier staan 
zeer weinig inkomsten tegenover. Voor een gezonde financiële toekomst van het Werelderfgoed is 
dat wel wenselijk. De gemeente bekijkt hoe geld vanuit toerisme kan terugvloeien naar het behoud en 
beheer van Schokland.

Pijler 4: Beschermen van archeologisch waarden waar het kan
De vele archeologische resten in Schokland komen door bodemdaling en landbouwgebruik in gevaar. 
De gemeente heeft onderzocht op welke plekken het behouden van deze resten mogelijk is: 
 • De archeologische waarden op het eiland zijn goed beschermd.
 • Er liggen twee rivierduinen met veel archeologische resten: 
  1.  ten noorden van het eiland Schokland (tussen het eiland en de Vliegtuigweg),  

dit gebied is technisch niet te beschermen. Op termijn zijn opgravingen nodig om 
de archeologische waarden veilig te stellen.

  2.  ten zuiden van het eiland Schokland (langs de Ramsweg), dit gebied is wel technisch 
te beschermen. Dat heeft echter gevolgen voor het agrarisch gebruik en vraagt 
aankoop van agrarische percelen en bedrijven in de omgeving. Samen met de 
gebiedspartners is de afgelopen drie jaar onderzocht of dit plan haalbaar is en wat 
het zou kosten. Een deel van de financiering kan komen uit het programma Nieuwe 
Natuur van de Provincie Flevoland. Daardoor krijgt het gebied tevens een recreatieve 
en beleefbare natuurfunctie.
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Wat hebben we al bereikt? 
Sinds 2014 zijn al meerdere  stappen gezet om de totale gebiedsontwikkeling te realiseren.  
In de gebiedsontwikkeling zijn alle pijlers met elkaar verbonden, zo ook Nieuwe Natuur en een 
Werelderfgoedcentrum.

Tijdloos Mysterie -  gedeelde visie op marketing
Lokale ondernemers hebben samen een visie ontwikkeld op recreatie in het gebied: ‘Tijdloos Mysterie’. 
Het streven is om binnen vijf jaar een paar grotere evenementen en meerdere themaweekenden te 
ontwikkelen, vooral gericht op het vertellen van verhalen. Een Rijkssubsidie ondersteunt dit initiatief.

Er is een nieuwe website gemaakt ter promotie van activiteiten en een onafhankelijke 
gebiedsprogrammeur aangesteld. Er is een partnerplan, ondernemers werken samen en er wordt 
gewerkt aan meer recreatieve activiteiten op de erven.

Samen optrekken voor meer bekendheid
Als we Schokland op de kaart willen zetten, is dat een gezamenlijke uitdaging. Uit dat inzicht is een 
samenwerking ontstaan tussen gemeente, Flevolandschap en Cultuurbedrijf. Het idee is de realisatie 
van een Werelderfgoedcentrum, waarin plek is voor de gebiedsprogrammeur, Flevolandschap en 
Museum Schokland. Vanuit dit centrum kan de bezoeker het eiland ontdekken. Dit biedt ook de 
mogelijkheid om inkomsten te genereren voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen. 
Hiervoor wordt nu een businesscase gemaakt.
Over de invulling van dit plan is gesproken met verschillende partijen om samenwerking te 
onderzoeken. Ook is een haalbaarheids- en locatieonderzoek gedaan en is samenwerking gezocht met 
de parels Urk, Waterloopbos, Nagele en Kuinderbos. 

Vrijgave van beperkingen op 17 kavels
Het archeologisch onderzoek toonde aan dat op 17 kavels (320 hectare) geen beperkende maatregelen 
nodig zijn. Dit maakt voor 10 bedrijven een verbeterde bedrijfsvoering mogelijk. In de komende jaren 
bekijken we de mogelijkheden voor vrijgave in het noordelijk duingebied.

Businesscase van alle partners
Vanaf het moment dat de gebiedspartners gekozen hebben voor het ontwikkelen van het 
Werelderfgoed, hebben alle partijen meerdere acties en onderzoeken uitgevoerd om het mogelijk 
te maken. Ten aanzien van het plan Nieuwe Natuur is op 14 december 2016 de businesscase 
vastgesteld. Deze is op 23 januari 2017 aangeboden aan het Ministerie van OC&W, wiens bijdrage 
cruciaal is voor het doorgaan van de gebiedsontwikkeling. Ook is besluitvorming van alle betrokken 
organisaties nodig over hun rol en investeringen.

Het plan Nieuwe Natuur houdt in dat er 52 hectare nieuwe natuur aangelegd wordt, aangevuld met 
circa 80 hectare biologische akkers die via pacht gaan bijdragen aan beheerskosten.
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Goed om te weten: 
•  De gemeente zou volgens het businessplan de regie voeren tijdens de uitvoering, als het Rijk betaalt 

en de gemeenteraad instemt, en deelovereenkomsten sluiten met Flevolandschap (aankopende partij 
gronden particulieren, inrichting natuur en beoogd beheerder), Waterschap Zuiderzeeland (inrichting 
hydrologisch systeem en monitoring/verantwoording effecten), provincie (aankopende partij 
rijksgronden) en Rijksvastgoedbedrijf (beschikbaar stellen vervangende gronden en verplaatsing 
pachters). Wij monitoren de voortgang en verzorgen de communicatie. 

•  Het Rijk heeft de regionale partners, waaronder de gemeente, gevraagd het financieel risico op  
zich te nemen, als randvoorwaarde voor de rijksbijdrage;

•  Er is een financiële bijdrage gevraagd aan de gemeente voor nieuwe natuur;
•  Om de businesscase sluitend te krijgen heeft de provincie een financiële koppeling gemaakt met  

ons eigen proces voor een Werelderfgoedcentrum. Hiervoor willen we een ZZL-aanvraag doen  
van €2,5 miljoen. De provincie denkt hierover mee, mits de gemeente een hogere bijdrage levert  
aan Nieuwe Natuur.

•  Ook andere gebiedspartners staan positief tegenover een koppeling van beide plannen. Mogelijk  
geeft dit ook kansen op cofinanciering.

• Voor een Werelderfgoedcentrum wordt nu een businesscase opgesteld.

Besluitvorming
De bijdrage van het Rijk is cruciaal in de gebiedsontwikkeling. Als het Rijk tijdig beslist, kan de 
gemeenteraad ook een besluit nemen. Wanneer de raad instemt met de realisatie van nieuwe natuur 
en een Werelderfgoedcentrum, dan start het ontwikkelen pas echt. Zodra alle partijen een positieve 
reactie hebben gegeven, volgt een traject van vijf à tien jaar.

Onderdeel van dit traject zijn:
•  Het tekenen van een realisatieovereenkomst met de provincie over het plan nieuwe natuur, waarna 

de onderhandelingen met betrokken agrariërs starten. Uitgangspunt voor aankoop is dat dit op basis 
van vrijwilligheid gebeurt. Het aankooptraject kan ongeveer vijf jaar in beslag nemen;

• Een bestemminsplanwijziging;
• Inrichting, nadat het volledige gebied is aangekocht. Dit zal zeker drie jaar duren;
•  Een besluit ‘beschikbaar stellen gemeentelijke deel Zuiderzeelijngelden’, benodigd voor een 

Werelderfgoedcentrum;
• Een ontwerpschets, een definitief besluit en een subsidiebesluit over een Werelderfgoedcentrum
• Realisatie nieuw bezoekerscentrum duurt, afhankelijk van de financiering, ongeveer drie jaar.



Ondertekening Convenant bestuurlijke afspraken Schokland
 
Brief aan OC&W, 2e kamer en RCE over problematiek Schokland
 
Themaraad met toelichting rapport ‘Naar een duurzaam behoud Schokland’
 
B&W project Integrale Gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland, openbaar 
besluit
 
B&W kiezen richting om gebiedsontwikkeling uit te werken samen met 
gebiedspartners. Kanttekening dat de gemeente daar geen financiën voor heeft,  
openbaar besluit
 
B&W Managementplan 2014-2019 vastgesteld, ter kennisgeving aan gemeenteraad

B&W besluit over indienen nieuwe natuur, openbaar besluit
 
Start project Integrale Gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland
 
Memo van burgemeester naar gemeenteraad over nieuwe natuur 
 
RTG, voortgang project Integrale Gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland
 
Memo over voortgang project naar commissie SLZ
 
 Tekenen van de 1e intentieovereenkomst nieuwe natuur met provincie Flevoland 
  De intentieovere enkomst dient om samenwerking richting realisatie vast te leggen en
om budget uit het programma nieuwe natuur vast te leggen
 
RTG, voortgang project Integrale Gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland
 
Werkbezoek gemeenteraad aan Schokland
 
Memo over voortgang project naar commissie SLZ
 
Informele bijeenkomst met commissies SLZ en WO over Nieuwe Natuur

Tekenen 2e intentieovereenkomst nieuwe natuur, een verlenging van de 1e 
overeenkomst

2008
 

13 dec 2011
 

21 mei 2013
 

3 juli 2013

 
8 juli 2013

 
16 okt 2013

 
10 dec 2013

 
maart 2014

 
7 okt 2014

 
9 feb 2015

 
mei 2015

 
nov 2015

8 feb 2016
 

13 juni 2016

sept 2016
 

17 nov 2016
 

14 feb 2017

Overzicht besluiten en contactmomenten




