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Geachte heer, mevrouw. 

Namens de heer mr. ing. Van Helvoirt doe ik u hierbij toekomen een afschrift van de 
brief die wij heden aan Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid hebben gezonden. 

Met. vriendelijke groet, 
lan Advocaten N.V. 

C F . vâ n Helvoirt 
advocaat 

* Bljlage(n): 1 

Hekkelman Advocaten en Notarissen is de handelsnaam waaronder Hekkelman Advocaten N.V. (KvK nr. 09170462) en 

Hekkelman Notarissen N.V. (KvK nr. 09170507), belde statutair gevest igd te Ni jmegen, leder voor eigen rekening werken. 

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zie ommezi jde, waarin onder andere een 

beperking van de aansprakeli jkheid is opgenomen. 
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Geachte heer Bijl, 

Op verzoek van zes landbouwers en één ondernemer in de agrarische dienstverlening 
stuur ik u deze brief, in verband met de voorgenomen besluitvorming over de 
aanwijzing van de koloniën van weldadigheid, Frederiksoord, Wilhelminaoord, 
Boschoord, Willemsoord en Oost- en Westvierdeparten (hierna in gezamenlijkheid te 
noemen: "Frederiksoord") als werelderfgoed. De agrarische ondernemers betreffen de 
heren Kester, Van der Heijden, Hop, Van Hummel, De Jonge, Visser en Pereboom. Zij 
vertegenwoordigen een 70-taI eigenaren en gebruikers van landbouwgronden en 
landbouwbedrijven (hierna: "landbouwers") in Frederiksoord. Deze landbouwers 
hebben circa 4650 ha grond in gebruik ten behoeve van de landbouw in of in de 
directe nabijheid van Frederiksoord. 

Sinds afgelopen voorjaar zijn de landbouwers op hun verzoek in gesprek met 
(medewerkers) van uw stuurgroep over de gevolgen van de aanwijzing. Deze 
gesprekken hadden tot doel meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van de 
aanwijzing en om afspraken te maken om daarmee de belangen van de landbouwers 
te borgen. Ondanks de tussenkomst van de heer H. Jager, burgemeester van 
Westerveld, hebben de gesprekken tot op heden niet geleid tot de gewenste 
duidelijkheid. Op grond van de openbare informatie en de informatie die door de 
stuurgroep is verstrekt, is het voor cliënten tot op heden volstrekt onduidelijk, welke 
gevolgen de status als cultureel werelderfgoed zal hebben op hun huidige 
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bedrijfsvoering en de eventuele toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Het is voor 
landbouwers dan ook (nog) niet mogelijk om hun steun uit te spreken voor de 
nominatie van Frederiksoord als cultureel werelderfgoed. Ook de concepttekst voor 
een te sluiten convenant tussen de landbouwers en de bij de aanwijzing van 
Frederiksoords betrokken overheden, biedt onvoldoende waarborgen voor de belangen 
van de landbouw. Met dit gegeven ontbeert het op dit moment aan het voor de 
aanwijzing als werelderfgoed noodzakelijke maatschappelijk draagvlak. 

Gezien de wens van de betrokken overheden om binnenkort te besluiten tot 
aanwijzing van Frederiksoord als werelderfgoed - waarvoor de landbouwers begrip 
hebben - verzoek ik u om op korte termijn met mij en de vertegenwoordigers van de 
landbouwers een gesprek in te plannen om alsnog de gewenste duidelijkheid te 
verstrekken en daarbij te pogen om heldere en werkbare afspraken te maken over de 
positie van de landbouw in relatie tot de aanwijzing van Frederiksoord als 
werelderfgoed. Van 12 augustus tot 5 september ben ik afwezig in verband met 
vakantie. Indien in die periode het gesprek zal plaatsvinden zal mijn collega mr. 
E.H.M. Harbers (en/of mr. P.W.H. Herder) bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Vóór dit overleg ontvang ik graag alle documenten, waaruit de mogelijke beperkingen 
blijken voor de huidige bedrijfsvoering en eventuele toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder in ieder geval begrepen (het huidige concept 
van) het managementplan en alle stukken met betrekking tot de 'bufferzone'. Ik 
verzoek u dringend om mij per omgaande deze stukken toe te zenden. In verband 
met de te plannen bespreking, verzoek ik u om contact op te laten nemen met mijn 
secretaresse. Haar telefoonnummer treft u aan in het briefhoofd van deze brief. 

Voor de goede orde zend ik een kopie van deze brief, aan de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Overijssel en 
Friesland, de gemeenteraden van de gemeenten Westerveld, Steenwijkeriand, 
Weststellingwerf en de klankbordgroep. 

In afwachting van uw berichten, verblijf ik, 

\ Met vneqdelijke groet, 
Hekkèlrhan Advocaten N.V. 
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