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Emmeloord, 22 januari 2013.
Onderwerp
VER-gelden Schokland.
Voorgenomen besluit
1. De toegekende VER-gelden a € 350.000 accepteren en inzetten voor de uitvoering
van het plan van aanpak Schokland en omgeving 2013-2015.
2. De gemeentelijke bijdrage a € 40.000 als cofinanciering toe kennen aan de uitvoering
van het plan van aanpak Schokland en omgeving 2013-2015
3. Hiertoe een bestemmingsreserve VER-gelden Werelderfgoed Schokland te vormen.
4. Een totaalbudget van € 390.000 beschikbaar te stellen, gefaseerd over de jaren 2013
(€ 192.250), 2014 (€ 111.250) en 2015 (€ 86.500)
5. De 6e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen.
Advies raadscommissie
De PvdA legt een statement af; de VVD neemt het voorstel als bespreekstuk mee terug
naar de fractie; voor de overige fracties is het een hamerstuk.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Rijksdoelstelling
In de rijksnota Visie Erfgoed en Ruimte "Kiezen voor Karakter" (2011) (kortweg: VER)
worden vijf rijksprioriteiten aangeven. Van 2013 tot en met 2015 zijn deze prioriteiten
leidend voor de inzet van het Rijk ten behoeve van het gebiedsgerichte
erfgoedmanagement. Één van de prioriteiten is het Unesco Werelderfgoed. Het Rijk heeft
als doelstelling om de uitzonderlijke universele betekenis (kortweg: OUV) van de
werelderfgoedgebieden effectief te borgen door:
• planologische borging en instandhouding van OUV;
• de bekendheid van het merk Werelderfgoed te vergroten;
• Schokland te presenteren gericht op maatschappelijke borging en
draagvlakvergroting samengebracht in het programma van het
publieksparticipatieplan (PPP2);
• duurzame toeristische en recreatieve ontwikkeling.
Om invulling te geven aan deze doelstelling is een VER-subsidie beschikbaar van
€ 350.000. De gemeentelijke bijdrage is € 40.000.
Uitvoeringsovereenkomst en plan van aanpak
Om de rijksdoelstelling te kunnen realiseren is een goede werkrelatie met de siteholder,
gemeente Noordoostpolder, om tot een productieve samenwerking te komen een
vereiste. De samenwerking wordt op 3 april 2013 vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst (zie bijlage 1). Voorafgaand daarop is een aanvraag in het
kader van de WOOS (Wet Overige OCW-subsidies) ingediend, die officieel beschikt zal
worden op 3 april 2013 door middel van een ondertekening door de burgemeester van
gemeente Noordoostpolder en de directeur van de RCE.
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Om uitvoering te geven aan de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst is een plan van
aanpak Schokland en omgeving 2013-2015 (zie bijlage 2) opgesteld en is plan van
aanpak sluit aan op de doelstellingen van de VER en gaat in op de specifieke bijdrage die
de VER kan leveren voor het Werelderfgoedgebied Schokland en omgeving. Het plan van
aanpak is slechts een globale aanzet tot een uitvoeringsplan dat in het PPP2 verder zal
worden uitgewerkt.
Reeds bepaalde onderdelen zijn:
1. veldacademie in kader van presentatie en draagvlakvergroting;
2. organiseren van gebiedsbijeenkomsten. Dat is ook noodzakelijk voor
draagvlakvergroting;
3. voorzetten van het monitoren van het bezoekersaantal om na te gaan of de
ambitie wordt gehaald. Dit past in de VER doelstelling duurzame recreatieve en
toeristische ontwikkeling;
4. vernieuwen website www.schokland.nl, sluit aan bij de VER doelen presentatie en
merkbekendheid;
5. opzetten toeristische kring Schokland met ondernemers uit de toeristische sector,
past in de VER doelstelling duurzame toeristische en recreatieve ontsluiting;
6. aanbieden expertise bedrijfsverbreding, in kader van instandhouding OUV en
draagvlakvergroting.
Doelstelling
De doelstelling van deze uitvoeringsovereenkomst is om voor Schokland en omgeving
invulling te geven aan de doelstellingen van het VER (zie bijlage 1). Hiervoor zijn
afspraken tussen de siteholder van Schokland, de gemeente Noordoostpolder en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (kortweg: RCE) gemaakt. Bij deze overeenkomst hoort
het plan van aanpak waarin dit nader is omschreven (zie bijlage 2).
Doel van de inzet van VER-gelden is allereerst te komen tot een integrale visie op het
Werelderfgoedgebied Schokland e.o. Vervolgens wordt met die visie invulling gegeven
aan het uitvoeringsplan PPP2.
Voorgesteld besluit
1. De toegekende VER-gelden a € 350.000 accepteren en inzetten voor de uitvoering
van het plan van aanpak Schokland en omgeving 2013-2015.
2. De gemeentelijke bijdrage a € 40.000 als cofinanciering toekennen aan de uitvoering
van het plan van aanpak Schokland en omgeving 2013-2015.
3. Hiertoe een bestemmingsreserve VER-gelden Werelderfgoed Schokland te vormen.
4. Een totaalbudget van € 390.000 beschikbaar te stellen, gefaseerd over de jaren 2013
(€ 192.250) 2014 (111.250) en 2015 (86.500).
5. De 6e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen.
Argumenten
1.1 en 2.1 Geen nieuw beleid: PPP2 volgt op PPP1
In 2007 is als eerste uitwerking van het Convenant Bestuurlijke Afspraken Werelderfgoed
Schokland een Publieksparticipatieplan 2007-2012 (PPP1) opgesteld. Dit plan is
opgesteld door de Gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap in nauwe
samenspraak met de Provincie Flevoland en met consultatie van de bij Schokland
betrokken verenigingen en bedrijven. De uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst en
daaraan gekoppelde plan van aanpak is daarmee geen nieuw beleid. De doelstellingen en
activiteiten van het publieksparticipatieplan Schokland 2013-2017 (PPP2) volgt op het
publieksparticipatieplan Schokland 2007-2013 (PPP1). Onderdelen van PPP1 worden ook
voortgezet in het PPP2. Voor een terugblik naar PPP1 wordt verwezen naar bijlage 3.
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2.2
De VER-gelden moeten formeel gevoteerd worden door de raad
De toegekende VER-gelden moeten toegevoegd worden aan de reserve waaruit de
activiteiten gedekt worden. Daarom volgt uit de begrotingssystematiek dat het bedrag
aan VER-gelden voor de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst en het plan van
aanpak Schokland en omgeving per beschikking bij de gemeenteraad opgevraagd moet
worden.
3.1
De gemeente heeft budget voor de gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage als cofinanciering a € 40.000 kan gedekt worden uit
programma 2 subpijler 5c nummer 23.
Kanttekeningen
Geen.
Financiële consequenties
De totale uitvoeringskosten van de uitvoeringsovereenkomst en het plan van aanpak
voor het behalen van daarin geformuleerde doelstellingen en daaraan gekoppelde
activiteiten bedragen € 350.000. De lokale bijdrage bedraagt 2x € 40.000. De gemeente
Noordoostpolder draagt € 40.000 bij en ook Stichting Flevolandschap draagt € 40.000
bij. Daarnaast worden door beide partijen respectievelijk 890 en 750 uren besteed aan
de PPP2. De gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit programma 2 subpijler 5c nummer
23.
Planning/uitvoering
Periode 2013-2015.
Bijlagen
1. Uitvoeringsovereenkomst Werelderfgoed Schokland en omgeving.
2. Visie Erfgoed en Ruimte Werelderfgoed, Plan van Aanpak 2013-2015, Schokland en
omgeving, september 2012 t.b.v. stuurgroep VER 26-09-2012.
3. Terugblik PPP1.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : A. van der Werff
Steller :
mevr. M. Marinelli, m.marinelli@noordoostpolder.nl
tel: (0527) 63 32 56
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013, no. 579-1;

B E S L U I T:
1. de toegekende VER-gelden a € 350.000 te accepteren en in te zetten voor de
uitvoering van het plan van aanpak Schokland en omgeving 2013-2015;
2 de gemeentelijke bijdrage a € 40.000 als cofinanciering toe te kennen aan de
uitvoering van het plan van aanpak Schokland en omgeving 2013-2015 even als de
bijdrage van Flevolandschap van € 40.000;
3. hiertoe een bestemmingsreserve VER-gelden Werelderfgoed Schokland te vormen;
4. een totaalbudget van € 390.000 beschikbaar te stellen, gefaseerd over de jaren 2013
(€ 192.250), 2014 (€ 111.250) en 2015 (€ 86.500);
5. de 6e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 februari 2013.
De griffier,
de voorzitter,

