
CDA

M 2015-2

cRoENLINKs SP.
âr¡ristenunie

a

a

Statenfractie Drenthe

Motie vreemd aan de orde betreffende gescheperde schaapskuddes

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag2S januari2015,

Constaterende dat

Het College van GS in haar brief van 17 december 2014 o.a. schrijft:
o Gescheperde schaapskuddes zijn belangrijk voor Drenthe vanuit onder andere cultureel,

natuur- en landschapsbeheer- en vanuit recreatief-toeristisch perspectief. Zij vormen
mede de identiteit van Drenthe. Met de decentralisatie van het natuurbeleid naar de
provincies heeft het Rijk in 2012 z¡n Rijksregeling voor gescheperde schaapskuddes
beëindigd. Gezien het belang voor Drenthe is vanaf 2012de ondersteuning van
gescheperde schaapskuddes door de provrncre overgenomen;

o Met vertegenwoordigers van de acht bestaande en de twee nieuwe gescheperde
schaapskuddes hebben wij inmiddels een aantal goede bijeenkomsten gehad. Met hen
willen wij volgend jaar ook in gesprek bl¡ven om in gezamenlijkheid te zoeken naar een
goede invulling van de nieuwe regeling, met als resultaat een duurzame oplossing voor de
instandhouding van de gezichtsbepalende gescheperde schaapskuddes in Drenthe;

Drenthe een unieke provincie is met de aanwezigheid van (gescheperde) schaapskuddes;
Nederland sinds 2012 partijstaat is bij het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van het lmmaterieel
Erfgoed;
Een van de plichten die uit de ratificatie voortvloeit is het aanleggen van een nationale inventaris;
Deze nationale inventaris bevat immateriële erfgoederen die voldoen aan de volgende criteria:
1. De voorgedragen traditie voldoet aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed;
2. Het heeft een kortere of langere geschiedenis en wordt doorgegeven van generatie op

generatie;
3. Er is sprake van levende cultuur;
4. De betreffende traditie wordt gedragen door een gemeenschap en die gemeenschap draagt

de traditie voor;
5. Deze gemeenschap heeft de problemen in de overdracht naar volgende generaties in kaart

gebracht en zet zich in om deze knelpunten op te lossen;
6. Dat doet het door een erfgoedzorgplan op te zetten en uit te voeren.

Overwegende dat:

Uit respect vanuit onze cultuurhistorie maar ook omdat het zo identiek is op de wijze waarop wij
met elkaar omgaan is de gescheperde schaapskudde een levend voorbeeld voor ons allen;
De Drentse boeren de verantwoordelijkheid hadden over hun eigen bedrijf, ze hadden hun eigen
schapen maar de kuddes werden gemeenschappelijk "geherderd" en de heide samen gedeeld.
Wat je alleen niet kunt moet je samen doen;
Door de schaapskuddes op de wereld erfgoedlijst te plaatsen geven we de vele vrijwilligers een
extra impuls (immateriële beloning), borgen we wellicht de toekomst van de schaapskuddes,
geven we een leuke erkenning aan 200 jaar Drenthe en is het een trekker voor de toeristische
sector.
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Van mening zijnde dat:

. de traditie van gescheperde schaapskuddes in Drenthe niet verloren mag gaan

Roepen het college van GS op:

o De volgende stap te nemen om samen met de organisaties in de samenleving toe te werken naar
plaatsing van de Drentse gescheperde schaapskudde op de nationale inventaris van de
immateriële wereld erfgoed lijst.
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Bijlage:

Op de Nederlandse inventaris staan de volgende immateriële erfgoederen (stand
nov. 2013):
. Ambacht van Diamantbewerker
. Ambacht van handmatig klompen maken
. Bloemencorso Eelde
. Bloemencorso Lichtenvoorde
. Bloemencorso Valkenswaard
. Bloemencorso Vollenhove
. Bloemencorso Zundert
. Boxmeerse Vaart
. Brabantse Dag in Heeze
. Draaksteken in Beesel
. Driekoningenzingen Midden-Brabant
. Fries houtsnijwerk in de Knipe
. Fruitcorso Tiel
. Henna kunst
. Het ambacht van molenaar
. Hindelooper cultuur
. Jas de Keistamper in Boxtel
. Krulbollen in Zeeuws-Vlaanderen
. Midwinterhoornbl azen in Gelderland en Overij ssel
. Paardenmarkt Vianen
. Papierknipkunst
. Papierscheppen in [Jtrecht
. Prijsdansen in Nieuw-Vossemeer
. Schoonrijden
. Sint Maartensviering in lJtrecht
. Sjaasbergergank in Valkenburg
. Staphorster stipwerk
. Valkerij




