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Onderwerp: Werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Op 4 juni van dit jaar informeerden wij u per e-mail dat adviesorgaan ICOMOS
van het Werelderfgoedcomité van UNESCO adviseert om de Koloniën van
Weldadigheid in te schrijven als UNESCO-werelderfgoed. Dit betreft
Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in

Vlaanderen, België.
ln deze brief zullen wij dat advies als aangekondigd nader duiden en u verder informeren.

dit positieve advies voor ons
een buitengewoon waardevolle stap. Het advies is nog geen besluit, maar de
UNESCO-werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid is niet eerder
zo dichtbij geweest. De verwachting is dat het advies wordt overgenomen als
besluit.
De vanwege COVID-19 van 2020 naar 2021 uitgestelde 44e zitting van het
Werelderfgoedcomité van UNESCO zal digitaal plaatsvinden in de periode 16-31
Na onze langjarige inzet samen met onze partners, is

juli 2021.
De voorgestelde inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO-

werelderfgoedsite staat op de agenda tussen 23 en 25 juli, naar alle waarschijnlijkheid op zaterdag 24 juli tussen 11.30 en 15.30 uur. De zitting zalvoor eenieder
wereldwijd te volgen zijn via deze livestream:
https://whc. u nesco.org/e n/sessions/44coml.
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ln deze uitgebreide zitting van het Werelderfgoedcomité staan vanuit Nederland
ook de Waterlinies als uitbreiding van het bestaande werelderfgoed Stelling van
Amsterdam op de agenda, evenals de Nedergermaanse Limes (Romeinse rijksgrens).
De Koloniën van Weldadigheid zijn de eerste werelderfgoednominatie in

Nederland die geheel vanuit de gebieden zelf, onder regie van de provincie
Drenthe in samenwerking met Kempens Landschap/provincie Antwerpen en de
betrokken gemeenten en rijksdiensten, tot stand is gekomen.
Na het besluit verwachten wij de werelderfgoedstatus te kunnen vieren in de gebieden met de vele betrokkenen. Wij zien ernaar uit om daarna het verhaal van
de Kolonién van Weldadigheid uit te dragen en het nieuwe werelderfgoed te beschermen. Het verhaal uitdragen zullen wij blijven doen met de hele serie van
zeven Koloniën, ook via het in 2020 toegekende Europees Erfgoedlabel.
1.

Duiding advies 'inscribe' van ICOMOS aan het UNESCO Werelderfgoedcomité

2021
ICOMOS adviseert het Werelderfgoedcomité, het enige orgaan wereldwijd dat
mag beslissen over werelderfgoed, om de Koloniën van Weldadigheid in te

schrijven als transnationaal serieel UNESCO-werelderfgoed onder de door
Nederland en België voorgestelde criteria ii en iv.
o Criterium ii: het erfgoed illustreert een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden in een bepaalde periode.
De Koloniën van Weldadigheid zijn een sociaal experiment, voortkomend uit
het gedachtegoed van de Verlichting, gericht op het omvormen van armen
tot productieve burgers en woeste grond tot productief landbouwgebied. De
verheffing van de inwoners stond centraal, niet alleen met werk maar ook
met onderwijs en morele vorming. Dit systeem had in de 19" eeuw veel invloed in Europa en daarbuiten.
o Criterium iv: het erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van een landschap dat
een belangrijke periode in de geschiedenis illustreert.
De Koloniën van Weldadigheid zijn binnenlandse landbouwkoloniën met een
sociaal doel, uit de periode na de Napoleontische oorlogen (1818-1918). Het
landschap is ruimtelijk en functioneel zo ingericht, dat dit aanzet tot rationeel en productief gedrag van de inwoners.
ICOMOS stelt ook enkele voorwaarden voor inschrijving voor.
De belangrijkste daarvan is om werelderfgoedbufferzones in te richten en in te
dienen via een zogeheten Minor Boundary Modification, in 2023. Aangezien voor
het toekomstig werelderfgoed in Nederland in 2017 al bufferzones waren voor-

zien en hierover is besloten door gemeenten, provincie en Rijk, is dit een verwachte en goed uit te voeren voorwaarde.
De overige aanbevelingen betreffen uitwerkingen van het vastgestelde en ingediende Managementplan. Deze zullen na inschrijving worden opgepakt en uitgewerkt.
Het is opvallend dat het advies ingaat op alle door ons gezette stappen en werkzaamheden van de eerste indiening van het nominatiedossier in januari 2016 tot

en met nu.
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Deze blijken van betekenis te zijn geweest, in het bijzonder ook het proces van
Dialoog met adviesorgaan ICOMOS in 2018-2019. Het nominatietraject van de
Kolonién van Weldadigheid is door de diplomatieke vertegenwoordigingen van
Nederland en België bij UNESCO gepresenteerd als 'good practice'voor andere
landen.
Het advies van ICOMOS in de vorm van een concept-besluit voor het
Werelderfgoedcomité vindt u als bijlage bij deze brief.

2. Wat gaat komen
Wanneer de Koloniën van Weldadigheid daadwerkelijk UNESCO-werelderfgoed
worden in juli 2021, wordt de provincie Drenthe als'siteholder' aanspreekpunt
voor de Koloniën in Nederland én voor internationale kwesties die Nederland en
België aangaan. De nieuwe verantwoordelijkheid is daarbij om deze gebieden
van wereldwijde importantie in samenwerking met het Rijk en de partners in de
gebieden te beschermen en het erfgoed uit te dragen. Het Rijk in Nederland
heeft het Werelderfgoedverdrag geratificeerd en de uitvoerende taak van
siteholder voor de Koloniën van Weldadigheid in Nederland gedelegeerd aan de
provincie Drenthe. Deze rol is overigens al opgenomen in de Omgevingsvisie 2018
en Cu ltuurn ota 2021 -2024.
De Koloniën van Weldadigheid zullen dan toetreden tot een wereldwijd netwerk
van op dit moment 1.12'l locaties die werelderfgoed zijn. Binnen Nederland
worden zij het elfde werelderfgoed en zullen zij lid worden van de Stichting
Wereld-erfgoed Nederland.
ln het Managementplan is vastgelegd hoe het erfgoed in de gebieden de
komende tien jaar (2021-203'l) uitgedragen en beschermd zal gaan worden. Vastgelegd is dat Drenthe de eerste drie jaar voorziet in het voorzitterschap van de
transnationale stu urg roep.
Op de site www.kolonienvanweldadigheid.eu is alle informatie over de Koloniën
van Weldadigheid te vinden.
Wij danken u voor het vertrouwen en de steun tijdens het nominatieproces en rekenen ook op een voortzetting van de goede samenwerking in de nieuwe fase,
waarin wij siteholder zijn.
Uiteraard zullen wij u informeren over en betrekken bij het vieren van de werelderfgoedstatus als er deze zomer een positief besluit valt.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Advies van ICOMOS
md/coll.

, secretaris

