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Onderwerp: Uitvoering van toezeggingen gedaan in commissievergadering FCBE van

18 februari 201 5 en van Motie 2015-02 Drentse gescheperde schaapskuddes

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van een aantal toezeggingen en

een motie in de portefeuille cultuur.

Motie 2015-02 D rentse gescheperde schaaps kuddes
ln de vergadering van 28 januari 2015 hebt u ons bij motie 2015-02 gevraagd initiatie-

ven te nemen om de Drentse gescheperde schaapskuddes op de nationale inventaris

van de immateriële werelderfgoedlijst te laten plaatsen. Per brief van 24 maarl2O15

informeerden wij u over het proces van voordracht door de Stichting Behoud Drentse

Schaapskuddes voor de Nationale lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed. ln de

Statencommissie FCBE van 20 mei 2015 vroeg u naar de stand van zaken.

Die stand van zaken is als volgt.

Wij ondersteunen voorzitter Kerssies van de Stichting Behoud Drentse Schaapskud-

des in de procedure voor de voordracht. Deze procedure is bijna doorlopen. Op dit

moment schrijft de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes aan haar voordracht

met erfgoedzorgplan voor de Nationale lnventaris lmmaterieel erfgoed. Ze doet dat in

samenwerking met organisaties als het Drents Archief en in afstemming met het

Centrum voor Volkscultuur en lmmaterieel Erfgoed (VlE). Toen Nederland in 2012 het

UNESCO Verdrag ter Bescherming van het lmmaterieel Cultureel Erfgoed onderte-

kende, werd het VIE gevraagd om het verdrag in praktijk te brengen en de Nationale

lnventaris lmmaterieel Cultureel Erfgoed te coördineren.
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De planning is nu dat de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes uiterlijk
1 augustus aanstaande de definitieve voordracht indient bij het VlE. Dan kan na

beoordeling door de toetsingscommissie in de septembervergadering van het VIE

besloten worden of de voordracht wordt geaccepteerd voor de Nationale lnventaris

lmmaterieel Cultureel Erfgoed.

Als dat lukt kunnen wij in de maand oktober de officiële erkenning vieren. Oktober,

ook de maand waarin Drenthe zijn 200-jarig bestaan wat uitbundiger viert. Daar past

dit mooi bij.

Een afschrift van uw motie M 2015-02 Drentse gescheperde schaapskuddes hebben

wij inmiddels ter kennisgeving doen toekomen aan de leden van de Tweede Kamer.

Provinciale Adviescommissie Cultuur
ln uw Commissievergadering van 18 februari 2015 zegde gedeputeerde Van de Boer

toe dat de rol van de Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) in de volgende be-

stuursperiode aan de orde zal komen. Wij stellen ons voor deze discussie over de rol

van de PAC te betrekken bij het maken van een nieuwe Cultuurnota voor de periode

na2016.

Toezegging bevordering Drents-Duits
ln uw commissievergadering van 18 februari 2015 is besloten dit voor te leggen aan

Provinciale Staten. Stenden Hogeschool is hard bezig met de uitwerking van het plan.

Wijzullen dit plan nog voor de zomer 2015 ontvangen. Het Huus van de Taol werkt,

conform de afspraken met de provincie en Stenden, aan de voorbereidingen voor de

technische en inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de website wiesneus.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

, secretaris voorzitter
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