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Onderwerp: THEMABIJEENKOMST 
 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een themabijeenkomst op DINSDAG 21 mei 

2013, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

De voorzitter. 

Agenda 

Onderwerp: naar een duurzaam behoud van Schokland       Cie. SLZ 

Doel: informeren gemeenteraad 

De gemeente Noordoostpolder is als siteholder, samen met de gebiedspartners, 

verantwoordelijk voor het behoud van de Outstanding Universal Values (OUV), op grond 

waarvan de UNESCO het voormalige eiland Schokland en omgeving de status van 

Werelderfgoed heeft gegeven. De OUV's zijn in het kort de contouren van het eiland, het 

(grotendeels agrarisch) landschap op en rondom het voormalig eiland, de gebouwde 

monumenten en het archeologisch bodemarchief.  

Sinds de toekenning van de Werelderfgoedstatus is kennis van de archeologische 

waarden op Schokland toegenomen. De archeologische waarden aan de oostzijde en op 

de keileembult zijn op dit moment afdoende beschermd, mede door de aanleg van een 

hydrologische zone aan de oostzijde en hydrologische maatregelen rondom het 

Schokkerbos.Delen van het Werelderfgoed Schokland bevatten echter archeologische 

waarden waar de bedreiging ten aanzien van behoud is toegenomen. Dit betreft vooral 

de prehistorische bodemschatten in de rivierduincomplexen aan noord- en zuidzijde. 

Deze dienen zo goed mogelijk te worden behouden, waarbij vooral voor het zuidelijk 

complex maatregelen tot behoud urgent zijn.  

 

Bijkomend probleem is dat de situatie voor landbouw rond Schokland (op het eiland is 

geen economische landbouw meer) is verslechterd door voortgaande ongelijke 

bodemdaling. Hierdoor komen niet inklinkende rivierduinen aan de oppervlakte te liggen 

en dit zal op den duur leiden tot reliëfverschil en ondiepe grondwaterstanden. Dit is een 

algemeen verschijnsel in de Noordoostpolder, maar vanwege de wegens de archeologie 

opgelegde beperkingen in grondbewerking (egaliseren, diepere ontwatering), kan de 

bodemdaling rond Schokland slechter dan elders worden gecompenseerd. Dit leidt tot 

lagere (fysieke) opbrengsten en hogere (bewerking) kosten voor de agrarische 

ondernemers en dus een (onaanvaardbaar) lager inkomen. 

 

Middels een brief heeft de gemeente Noordoostpolder naar aanleiding van de evaluatie 

van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg de staatssecretaris geattendeerd op 

de problematiek. De staatssecretaris heeft geantwoord het Werelderfgoed Schokland 

mee te nemen in het project Topsites. Dit is al een eerste stap ten aanzien van een  

oplossing van het probleem. Dit betekent vermoedelijk dat de rijksoverheid middelen wil 

investeren voor het behoud van dit werelderfgoed.  

 

Rapport ‘Naar een duurzaam behoud van Schokland’    

De Dienst Landelijk Gebied heeft in opdracht van en samen met de gebiedscommissie 

Schokland deze problematiek geanalyseerd en mogelijke scenario’s beschreven. Deze 

scenario’s geven inzicht in de mogelijke financiële gevolgen van bepaalde keuzes die 

gemaakt kunnen worden. Aan de hand van het onderzoek en de afwegingen met 

betrekking tot de diverse scenario’s zijn er uiteindelijk vijf scenario’s overgebleven. Deze 

scenario' s zullen in de themaraad worden toegelicht, alsmede de stand van zaken in het 

proces naar aanleiding van het rapport. 
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