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Geacht college,

In de afgelopen periode heeft u de visie "Erfgoedprogramma Flevoland: Erfgoed van de 
toekomst" opgesteld. Het ontwerp ligt van 15 februari tot en met 29 maart 2019 ter 
inzage. In het Erfgoedprogramma laat u zien hoe u de komende jaren aan de slag wilt 
met vijf erfgoedthema's. Per erfgoedthema beschrijft u welke opgaven u ziet, wat u wilt 
bereiken en wat voor u prioriteit heeft. Met belangstelling hebben we uw 
erfgoedprogramma gelezen. In deze brief leest u onze zienswijze.

Ten eerste spreken wij onze verbazing uit over het feit dat het eerste 
Nederlandse door UNESCO erkende en internationaal bekende Werelderfgoed, 
Schokland, in uw visie niet als zodanig genoemd wordt
Schokland wordt slechts eenmaal genoemd, als voormalig eiland en dat dat ons er aan 
herinnert dat we op de zeebodem wonen en werken. We vertrouwen erop dat u dit 
herstelt, immers aande uniciteit en de waarden van deze plek zijn daarmee geen recht 
gedaan binnen uw visie. Wellicht heeft de vanzelfsprekendheid van de erfgoedstatus 
ertoe geleid dat deze in uw Erfgoedprogramma is vergeten. In onze ogen geeft de 
internationale status van Schokland ook het overige erfgoed in Flevoland een extra 
waarde.

Daarnaast werd ons niet duidelijk wat de keuze voor een lager ambitieniveau 
concreet betekend
In uw programma geeft u drie ambitieniveaus aan. U wilt voor de maximale ambitie 
gaan. Maar om die te verwezenlijken moet er bij de definitieve besluitvorming, na de 
provinciale verkiezingen, ook een besluit worden genomen over extra financiële
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middelen. Een keuze voor een lager ambitieniveau heeft tot consequentie dat een aantal 
acties uit het Erfgoedprogramma niet of met minder inzet zullen worden uitgevoerd. Uit 
het schema wordt wel duidelijk wat bij een lager ambitie niveau wel, minder of niet 
gedaan wordt, maar niet wat dit concreet inhoudt. Daarom kunnen wij daar voor wat 
betreft veel onderdelen niet specifiek op ingaan, terwijl het wel veel vragen en zorg 
oproept.

Wij zijn blij dat u de karakteristieken van Flevoland waardeert en wilt koesteren 
maar wel op een zodanige manier dat het dynamische karakter van de provincie 
behouden blijft
Flevoland is, zoals u terecht stelt, het resultaat van durf, experiment en vernieuwing. Dit 
vormt voor een belangrijk deel de identiteit van Flevoland. Dat u de eigenheid als 
inspiratiebron wilt gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen, sluit onder andere goed aan bij 
onze structuurvisie en de DNA rapporten over de dorpen van Noordoostpolder en 
Emmeloord.

Wel vragen wij aandacht voor het waarderen van het unieke karakter van elke 
gemeente (eenheid in verscheidenheid)
Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Maar niet alles is jong. Zo bestaan Urk 
en Schokland al veel langer. En kent Noordoostpolder weer andere karakteristieken dan 
de rest van Flevoland, bijvoorbeeld een andere manier van verkavelen.

Daarnaast vragen wij u om nog eens goed naar de taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende overheden te kijken
En hoe staat uw erfgoedprogramma in het algemeen in verhouding tot de nieuwe 
omgevingswet en de veranderingen die dit met zich mee brengt? Ook geeft u 
bijvoorbeeld aan een expertiseteam in te willen zetten. Dit team adviseert gevraagd en 
ongevraagd over erfgoed. Hoe staat dit in verhouding tot gemeentelijke bevoegdheden 
en verantwoordlijkheden? Daarnaast is het ons niet duidelijk welke basistaken van het 
Steunpunt gaan vervallen. We kunnen ons indenken dat u in het licht van de 
Omgevingswet gaat voor een expertiseteam. U geeft aan dat u het steunpunt daar wilt 
onderbrengen, maar niet in zijn huidige vorm. U geeft aan middelen te willen inzetten om 
kennis en kunde te bevorderen in de regio. Onduidelijk is waar u deze middelen voor wilt 
in zetten.

In het erfgoedprogramma missen we de link met gemeentelijk beleid
Bij veel gemeenten is al veel over (archeologisch) erfgoed opgeschreven. Onze gemeente 
heeft bijvoorbeeld recent nieuw archeologie beleid vastgesteld. En we hebben uitgebreide 
documentatie (en beleid) ten aanzien van de cultuurhistorische waarden in zijn geheel 
binnen de gemeente (archeologie, cultuurlandschap en gebouwen). Wij roepen u op deze 
kennis te gebruiken bij het traject dat u in wilt gaan. Onder andere bij het maken van de 
cultuurhistorische waardenkaart. Ook geeft u aan te "kijken hoe we gemeenten kunnen 
helpen een eigen monumentenlijst op te zetten". Gemeente Noordoostpolder heeft al een 
eigen monumentenlijst.



Uw keuze om subsidies voor onderhoud monumenten af te bouwen vinden wij 
geen goed idee
En wel om drie redenen:

- Uw keuze helpt niet bij het behoud van monumenten;
Zo staan we als gemeenschap voor een aantal grote opgaven zoals 
energietransitie en klimaatadaptie. Voor eigenaren van monumenten is het 
waarschijnlijk dat het verduurzamen van hun gebouw, gezien hun status, meer 
extra kosten met zich meebrengt dan het duurzamer maken van andere 
gebouwen. Ook is het bijvoorbeeld bij religieus erfgoed de vraag of eigenaren de 
kosten voor restauratie en onderhoud kunnen opbrengen. Daarnaast geeft u aan 
in te willen zetten op behoud en bescherming 
Uw keuze onderschrijft onzes inziens niet het Rijksbeleid;
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft in haar brief "Erfgoed 
telt", juist aan dat religieus erfgoed, agrarische monumenten en groene 
monumenten extra aandacht nodig hebben. Ook geeft zij aan dat monumenten 
waarvan de economische waarde niet direct duidelijk is, een toekomst verdienen. 
Uw keuze stimuleert uw andere keuze "kijken we hoe we gemeenten kunnen 
helpen een eigen monumentenlijst op te zetten" en Spoor A "behoud en 
bescherming" bij thema 3 niet;
Als gemeente Noordoostpolder hebben we al een gemeentelijke monumentenlijst. 
Op dit moment denken we na over het toevoegen van monumenten om de lijst 
een representatieve weergave van ons erfgoed te laten zijn. Subsidies van andere 
overheden helpen hierbij.

Tot slot geven we u nog het volgende mee:
U laat beeldmateriaal door burgers en hun gemeenschappen als "crowd sourcing" 
beschrijven en gebruiken. We begrijpen dit vanuit uw visie dat erfgoed van de 
inwoners is. Maar vragen ons af of er nog iemand is die dit controleert op 
"juistheid". Informatie via het web wordt vaak als waarheid beschouwd. Het zou 
zonde zijn als verkeerde verhalen over Flevoland op deze manier een eigen leven 
gaan leiden.
Het verzamelen van documenten en stukken is een taak van het Flevolands 
Archief, die zij in opdracht doet van u, in samenwerking met gemeenten. U geeft 
aan dat u documenten en stukken van pioniers en hun nakomelingen wilt 
opsporen voor het te laat is. Wij vragen u om dit goed met de verantwoordelijke 
organisaties af te stemmen.
Wij hebben een suggestie voor PArK- gebieden. U geeft aan de PArK-gebieden te 
willen herdefiniëren, zodat deze in lijn komen met omgevingswaarden in de 
nieuwe cultuurhistorische waardenkaart. De regelgeving van PArK-gebieden loopt 
via bestemmingsplannen. Onze suggestie is, om in plaats van te herdefiniëren, de 
gemeentes te stimuleren deze gebieden zelf aan te wijzen.

Wij denken graag verder met u mee
Samen weten we meer. Daarom zijn we van harte bereid om zaken in de geest van de 
Omgevingswet met u op te pakken.



Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Jildou Bijlsma, beleidsadviseur van Gemeente 
Noordoostpolder. Telefoonnummer 0527 63 33 82 e-mail j.bijlsma@noordoostpolder.nl.
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