
?roøinciehr'ris $festerbrink r, Assen
postadres Postbus rz2, 94ooac Assen

w.ww'drenthe.nl
ot92 - 36 tt 5t

provincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 25 mei 201 B

Ons kenmerk 21 15.1 l2O1 8001 375
Behandeld door mevrouw W. Schutte (0592) 36 56 10

Onderwerp: Werelderfgoed nom inatie Koloniën van Wddadigheid
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de Werelderfgoednominatie van de Koloniën van Welda-
digheid ter uitvoering van het besluit dat uw Staten in de Cultuurnota 2017-2020 en de
Omgevingsvisie hebben genomen.

Met de ontvangst van het rapport van het adviesorgaan van het UNESCO Werelderf-
goedcomité (ICOMOS) is voor de Koloniën van Weldadigheid een nieuwe etappe aan-
gebroken op weg naar de inschrijving als Werelderfgoed.

Het adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité erkent de Werelderfgoedwaardigheid
van de Koloniën van Weldadigheid. ICOMOS adviseert echter aan UNESCO om de
Koloniën op dit moment nog niet in te schrijven op de Werelderfgoedlijst. ICOMOS
maakt een duidelijk onderscheid in vrije en onvrije koloniën en ziet eigenlijk alleen de
vrije koloniën als representatief voor het gedachtegoed achter de Koloniën van Welda-
digheid: grootschalige armoedebestrijding met landbouwkoloniën. Dit is een advies en
nog geen definitief besluit.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de betrokken provincies en
gemeenten kunnen zich niet vinden in het advies van ICOMOS. De essentie van de
Koloniën van Weldadigheid is juist een grootschalig en langdurig experiment van ar-
moedebestrijding in meerdere landbouwkoloniën. Dit vertaalt zich in het systeem van
vrije én onvrije koloniën.

De komende weken zullen wij er samen met alle partners aan werken om ons verhaal
naast dat van ICOMOS te zetten. Dat verhaal is dat alle Koloniën van Weldadigheid
hetzelfde doel van armoedebestrijding met landbouw hadden en zijn opgericht door
dezelfde organisatie tweehonderd jaar geleden.
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De Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid adviseert de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap die namens Nederland en België verantwoordelijk is voor de
nominatie. Het definitieve besluit wordt eind juni/begin juli 2018 genomen door het
Werelderfgoedcomité, dat dit jaar zitting heeft in Bahrein. Gedeputeerde, de heer Bijl
zal als voorzitter van de stuurgroep samen met de Vlaamse vicevoorzitter aanwezig
zijn in Bahrein.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i , voorzitter


