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Onderwerp: Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

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

Per brief van 19 juli 2018 informeerden wij u over het besluit van het Werelderfgoed-
comité over de nominatie van de Koloniën van weldadigheid. ook hebben wij u
tussentijds geÏnformeerd tijdens uw werkbezoek aan de Koloniën van Weldadigheid
op 5 september 2018. Het oordeel is dat de Koloniën van Weldadigheid potentieel
werelderfgoedwaardig zijn. Erfgoed met als thema Armoedebestrijding wordt inter-
nationaal een relevant thema gevonden. Met een zogeheten'referral-besluit'werd
Nederland, dat mede namens Belgiè het dossier indiende, uitgenodigd om het dossier
binnen drie jaar aan te passen en opnieuw in te dienen. wij spraken toen de ver-
wachting uit dat een aangepast nominatiedossier in de zomer van 2019 op de agenda
van het Werelderfgoedcomité kon staan.

ln het besluit van het Werelderfgoedcomité staat dat er mogelijk een adviesmissie van
lcoMos, het adviesorgaan van uNESco, nodig is. op 26 september 201g heeft
naar aanleiding van dat besluit een gesprek plaatsgevonden tussen enerzijds België
en Nederland en anderzijds ICOMOS en het Werelderfgoedcentrum. ln dit gesprek
is door ICOMOS voorgesteld een dialoog en adviesmissie te organiseren. De Neder-
lands-Vlaamse Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid heeft het aanbod van ICOMOS
besproken en aan minister Van Engelshoven van onderwijs, cultuur en weten-
schappen geadviseerd daarop in te gaan. De Stuurgroep is ervan overtuigd dat het
gezamenlijk verbeteren van het nominatiedossier, een goede kans biedt op een ge-
dragen inschrijving van de Koloniën van weldadigheid op de UNESCo-werelderf-
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goedlijst. Deze route brengt met zich mee dat alles gericht gaat worden op inschrijving
in2020, hetgeen als realistisch wordt beschouwd.

Minister Van Engelshoven heeft, als eindverantwoordelijke voor de indiening namens
Nederland en België, besloten het advies van de Stuurgroep te volgen en het nomi-

natiedossier van de Koloniën van Weldadigheid in 2020 opnieuw voor te leggen aan
het Werelderfgoedcomité van UNESCO.

Wat betekent dit besluit en wat moet er nog gebeuren?
Een aantal zaken in het dossier moet beter of anders uitgelegd worden, bijvoorbeeld
waarom de voorgestelde serie van Koloniën van Weldadigheid een logische keus is

en hoe in Nederland en België de ruimtelijke bescherming werkt. De extra tijd geeft de
gelegenheid om aanvullend onderzoek te doen ter argumentatie van 'vrije'en 'onvrije'

Koloniën als onderdeel van één systeem van armoedebestrijding en de ideeën achter

de aanleg van de landbouwkoloniën. Het doel is om hierover met ICOMOS in dialoog

te gaan. Dit kan ertoe leiden dat ICOMOS haar eerdere advies aan het Wereld-
erfgoedcomité herziet, wat de weg opent naar een gedragen inschrijving als Wereld-
erfgoed.

De zeven Koloniën blijven samenwerken aan het uitdragen van het gezamenlijke

verhaal van armoedebestrijding door middel van landbouw en sociale verheffing, met

de vele actieve partners in de gebieden. Er zullen veel activiteiten blijven plaatsvinden

in de Nederlandse en Vlaamse Koloniën, zoals bijvoorbeeld de opening van het

nieuwe bezoekerscentrum Huis van Weldadigheid in het voorjaar van 2019 in

Frederiksoord.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage: Besluit UN erfgoedcomité 2018 over nominatie Koloniën van

Weldadigheid (brief d.d. 19 juli 2018)

km/coll
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Culture Sector
Division for Héritage

Ref: CLT/HERM/HC/PSM/18/244

H. E. Mr Lionel Strenghart Veer
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of thé Kingdom of
Netherlands
Permanent Delegate
Permanent Délégation of thé
Kingdom of thé Netherlands to
UNESCO
7, rue Eblé
75007 Paris
France

20July2018

Subject: Nomination of Colonies of Benevolence (C 1555), Belgium /
Netherlands, for inscription on thé World Héritage List

Dear Ambassador,

l would like to inform you that thé World hleritage Committee, at its 42nd session
(Manama, 2018), examined thé nomination of Colonies of Benevolence and
decided to refer thé inscription of this property.

Please find thé décision of thé Committee concerning this property enclosed.

As you know, according to paragraph 159 of thé Operational Guidelines for thé
Implementation of thé World Héritage Convention, nominations which thé
Committee décides to refer back to thé State Party for additional information may
be resubmitted to thé following Committee session for examination. Thé
additional information must be received by thé Secrétariat by 1 February of thé
year in which examination by thé Committee is desired. A referred nomination
which is not presented to thé Committee within three years of thé original
Committee décision will be considered as a new nomination when it is
resubmitted for examination, following thé procédures and timetable outlined in
paragraph 168.

Thanking you for your coopération and support in thé implementation of thé
World Héritage Convention, l remain,

Yours sincerely,

<
û,^.^

Mechtild Rôssler
Director
World Héritage Centre

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tel. :+33 (0)1 45 68 11 36
Fax : +33 (0)1 45 68 55 70

ce: Netherlands National Commission for UNESCO
Permanent Délégation of thé Kingdom of Belgium to UNESCO
ICOMOS

www.unesco.org



Extract of thé Décisions adopted by thé 42nd session of thé World Héritage
Committee (Manama, 2018)

Décision: 42 COM 8B.25

Thé World Héritage Committee,

1. Havin examined Documents WHC/18/42. COM/8B and WHC/18/42. COM/INF. 8B1 ,

2. Refers thé nomination of thé Colonies of Benevolence, Belgium and Netherlands,
back to thé States Parties, in order to:

a) Adapt thé nomination by focusing on thé well-preserved cultural landscapes of
thé free and unfree Colonies, both understood to reflect thé ideals relating to a
single utopian model of poverty réduction that guided their foundation and
évolution,

b) Ensure that thé nominated free and unfree Colonies reflect thé scope and careful
planning of thé agricultural settlements and their ordered buildings and how thèse
were integrated as a whole and offered an approach to thé idea of improvement
of individual over 150 years,

e) Adapt thé Management Plan so that it aims to evoke, through adéquate
protection and through careful management and présentation, both thé positive
and thé négative approaches of thèse colonies, their overall organisation, and thé
lives of their inhabitants;

3. Recommends thé States Parties to consider inviting an ICOMOS advisory mission to
thé component sites, if needed;

4. Also recommends that thé States Parties give considération to thé following:

a) Provide a better rationale for thé delineation of buffer zones,

b) Provide detailed information on how thé whole landscape of thé colonies is
protected,

e) Complète thé monitoring System to include indicators related to thé attributes of
thé proposed Outstanding Universal Value.


