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Onderwerp: Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over de recente vorderingen op het gebied van de Nederlands-

Belgische werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid. De provincie

Drenthe is als beoogde 'siteholder' de trekker van deze transnationale, seriële werel-

derfgoednominatie, waarin veertien partijen in Nederland en België samenwerken.

Naast Veenhuizen en Frederiksoord en omstreken, maken Wortel, Merksplas en

Ommerschans deel uit van de serie Koloniën van Weldadigheid.

Rijksbe sl u it volg orde be p al i ng

Op 22 mei 2015 hebben minister Bussemaker van OCenW en staatssecretaris Dijks-

ma van EZ hun besluit over de Volgordebepaling van werelderfgoednominaties door

Nederland in de komende jaren bekendgemaakt (bijlage 1). Van de negen Nederland-

se kandidaat-werelderfgoederen op de'Voorlopige Lijst van Nederland' krijgen er

voorlopig vier de kans daadwerkelijk hun dossier in te dienen bij UNESCO. Het Rijk

heeft besloten de Koloniën van Weldadigheid als allereerste te nomineren, namelijk in

2017. Het Werelderfgoedcomité kan dan in 2018 een besluit nemen. lndien gewenst

mag indiening ook nog een jaar later, maar de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid

streeft naar indiening in 2017 en besluitvorming in 2018. De Maatschappij van Welda-

digheid, de oprichter van de Koloniën, bestaat dan tweehonderd jaar en het is dan

vijfentwintig jaar geleden dat de Wet op de landloperij in België werd afgeschaft.
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Terugblik

Het idee voor de werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid is gebo-

ren in Veenhuizen en de nominatie is in gang gezet door burgemeester Hans van der

Laan van de gemeente Noordenveld. ln 2010 hebben provincie Drenthe, gemeente

Noordenveld en gemeente Westerveld vervolgens een gezamenlijke voordracht
gedaan om de Koloniën van Weldadigheid op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van

Nederland te krijgen. Dat is gelukt in 2011. Daarna is bestuurlijke samenwerking
gezocht met de overige Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België. Dit leidde

in juli 2012 tot de ondertekening van het Charter van Merksplas, waarin alle voormali-
ge armenkoloniën die Johannes van den Bosch heeft opgericht samenwerkingsaf-
spraken maakten en de basis voor de werelderfgoednominatie vastlegden. De plan-

ning was op dat moment al besluitvorming door het Werelderfgoedcomité in 2018. ln
2013 kondigde het Rijk aan dat het een tussentijdse check op het realiteitsgehalte van

de nominaties wilde doen. Deze check heeft met het Rijksbesluit Volgordebepaling
plaatsgehad.

Vastgesteld kan worden, dat het nominatieproces van de Koloniën van Weldadigheid

in de afgelopen jaren een positieve impuls blijkt voor vele activiteiten, bedrijvigheid en

positieve aandacht voor de Koloniën van Weldadigheid. Andersom profiteert de nomi-

natie op haar beurt van de vele mooie initiatieven in en over de Koloniën (zie bv.

http://www.npogeschiedenis.nl/ijzereneeuw/afleveringen/land-zonder-paupers.html)

Blik vooruit

Het komende jaar zal het definitieve nominatiedossier voor de werelderfgoednomina-
tie geschreven worden door de veertien gemeenten en provincies die deel uitmaken

van de stuurgroep (zie bijlage 2). Drenthe verzorgt het voorzitterschap hiervan. Het

Rijk heeft een stevige adviserende en ondersteunende rol, maar de eindverantwoor-
delijkheid blijft regionaal en lokaal liggen, gecoördineerd vanuit Drenthe. ln de herfst

van 2016 zal de Ministerraad een besluit over het dossier nemen en wordt het dossier

vertaald. Uiteindelijk wordt het dan in januari 2017 door het Rijk ingediend bij

UNESCO.

Rollen provincie

Ten aanzien van Veenhuizen en Frederiksoord heeft de provincie behalve in de

werelderfgoednominatie ook een rol in de samenwerking in het kader van de gebieds-

ontwikkeling. De samenhang tussen gebiedsontwikkeling Veenhuizen en Frederiks-

oord en de werelderfgoednominatie zal het komende jaar wat sterker worden, doordat

als onderdeel van het nominatiedossier een managementplan zal worden vastgesteld.

Dit plan geeft aan hoe de gebieden beheerd worden en wat de toekomstplannen zijn.

Het managementplan zal ook de rol van de provincie Drenthe als siteholder nader

vastleggen, evenals mogelijk een siteholder in Vlaanderen.

Wat betreft provinciaal ruimtelijk beleid voor de (Drentse) Koloniën van Weldadigheid
geldt de Omgevingsvisie als kader.
Een voorstel voor continuering van de financiering van het Drentse aandeel in de

werelderfgoednominatie en in de gebiedsontwikkeling is opgenomen in de

1" Bestuursrapportage 201 5. Wij zullen dit ook vermelden in de Begroting voor 2016

en volgende jaren.

Voordat het nominatiedossier definitief wordt, zullen wij u als Staten meenemen in de

inhoud en eventuele daarin nog te maken keuzes. Wanneer datzal zijn, is op dit mo-

ment nog niet bekend.



Mocht u meer willen weten of uw suggesties willen meegeven, dan horen wij dat
graag van u. ln bfjtage 2 treft u extra achtergrondinformatie aan. Net als in de vorige

statenperiode bent u van harte welkom om op locatie het een en ander te komen zien.

Wij zullen het initiatief hiertoe nemen en in overleg met de griffle een datum plannen.

werelderfgoed nom inatie
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Geacht college,

In 2011stelde Nederland de Voorlopige lijst werelderfgoed vast. De Koloniën van
Weldadigheid is een van de erfgoederen die Nederland op deze Voorlopige lijst
plaatste. Met deze brief informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van
Economische Zaken, over het jaar van nomineren, De Expertgroep beoordeling
werelderfgoednominaties adviseerde mij over het jaar van voordracht. Het advies
"Bitter enZoet" van de expertgroep stuur ik u toe.

Advies expertgroep
De expertgroep baseerde haar oordeel op de rapportages die door de beheerders
van de erfgoederen op de Voorlopige lijst zijn aangeleverd.
Voor het advies over het jaar van nominatie hanteerde de expertgroep drie
criteria: de uitzonderlijke universele waarde van het erfgoed, draagvlak en
draagkracht voor instandhouding. Daarnaast keek de expertgroep naar de
hoeveelheid werk die nodig is om tot een voldragen en kansrijke nominatie van
het erfgoed te komen.

De expertgroep is van mening dat voor de erfgoederen de Koloniën van
Weldadigheid, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Romeinse Limes en de
Plantages West-Curaçao de uitzonderlijke universele waarde overtuigend kan
worden aangetoond. Ook is er voldoende draagkracht en draagvlak voor
du urzame i nstand houdi ng. Voor de erfgoederen Sa natoriu m Zonnestraal,
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Bonaire National Marine Park beveelt de
expertgroep nader onderzoek aan.

Nom i nati eprog ra mma 20 1 5-2020
Het advies van de expertgroep neem ik over. Dit betekent dat ik graag samen
met u in de periode 2015- 2020 wil werken aan de voordracht van vier
efgoederen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het nominatiedossier van de
Koloniën van Weldadigheid wil ik in januari 2OL7 als eerste indienen bij UNESCO,
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De momenten van nominatie zijn:
2Ol7 De Koloniën van Weldadigheid (Veenhuizen, Frederiksoord en

Ommerschans), samen met Vlaamse kolonien Wortel en Merksplas.
2018 De Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding van Wereldefgoed

Stelling van Amsterdam
2079 De Plantages van West-Curaçao
2O2O De Romeinse Limes, samen met Duitsland en als uitbreiding van het

wereldefgoed Frontiers of the Roman Empire

Mijn medewerkers gaan binnenkort met u in gesprek over de volgende stappen
van de nominatie. In 2011 is reeds aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor
de samenstelling van het nominatiedossier bij de eigenaar en de lokale overheid
ligt. In de gesprekken over de nominatie zal aandacht worden besteed aan de
ondersteunende rol die het Rijk kan vervullen bij de voorbereiding van de
afzonderlijke nom inaties.

De komende jaren ga ik graag samen met u aan het werk voor de nominatie van
efgoederen die uniek en onvervangbaar zijn. Zo leveren we een bijdrage aan de
instandhouding van eÉgoed dat wij van belang vinden voor de gehele
wereldgemeenschap.

Met vriendelijke groet,

mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken,
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Onze referent¡e
761500
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BIJLAGE 2: Achtergrondinformatie werelderfgoednominatie 
 
Wat is werelderfgoed? 
Werelderfgoederen zijn culturele of natuurlijke monumenten of gebieden, die wereldwijd gezien 
onvervangbaar en uitzonderlijk zijn. En zo belangrijk voor de wereldgemeenschap, dat wij ze veilig 
aan toekomstige generaties willen doorgeven. Nederland ondertekende het Werelderfgoedverdrag in 
1992 en hoort daarmee tot de 191 landen die dit verdrag hebben ondertekend. Het 
Werelderfgoedcomité van UNESCO stelt de Werelderfgoedlijst samen. UNESCO is een 
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en houdt zicht bezig  met vredesopbouw, 
armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, 
cultuur en communicatie. 
 
De volgorde van indienen van werelderfgoednominaties door Nederland in de komende jaren is nu als 
volgt: 

- Koloniën van Weldadigheid 2017 (transnationale, seriële nominatie, samen met België) 
- Nieuwe Hollandse Waterlinie 2018 (uitbreiding van de Stelling van Amsterdam) 
- Plantages van West Curaçao 2019 (eventueel als uitbreiding van Willemstad) 
- Romeinse Limes 2020 (uitbreiding van Frontiers of the Roman Empire; samen met Duitsland) 

Voor Bonaire National Marine Park, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Sanatorium Zonnestraal 
geldt dat nader onderzoek nodig is. Het Rijk beslist in 2017 of en wanneer deze sites genomineerd 
worden. 
 
De partijen  
De in de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid op weg naar Werelderfgoed betrokken partijen zijn: 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Gemeente Hardenberg 
Gemeente Merksplas 
Gemeente Noordenveld 
Gemeente Ommen 
Gemeente Steenwijkerland 
Gemeente Westerveld 
Gemeente Weststellingwerf/provincie Fryslân 
Provincie Antwerpen 
Provincie Drenthe 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
Stad Hoogstraten 
Vlaamse regering/Onroerend Erfgoed 
Vlaamse Landmaatschappij 
 
Twee waardevolle tussentijdse adviezen 
Het Rijk heeft om tot het besluit Volgordebepaling te komen, een expertgroep met brede ervaring op 
organisatie en besluitvorming van werelderfgoed om advies gevraagd. De expertgroep heeft 
geadviseerd over de veronderstelde wereldwijde unieke waarde, het draagvlak voor de nominatie, en 
draagkracht voor instandhouding. In het rapport ‘Bitter en Zoet’  heeft de expertgroep haar advies 
neergelegd en een  aantal aanbevelingen gedaan voor het opstellen van het definitieve 
nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid. De bewindspersonen hebben dit advies volledig 
overgenomen. 
Zie voor het advies en de bijbehorende brief naar de Tweede kamer 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/22/kamerbrief-over-de-
nominaties-voor-de-nederlandse-erfgoederen-voor-de-werelderfgoedlijst.html 
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Naast de check door de expertgroep op nationaal niveau heeft de Stuurgroep Koloniën van 
Weldadigheid zelf een internationaal, zogeheten ICOMOS-Upstream-Assistance advies 
georganiseerd. Dit is een tussentijds advies in de vorm van een werkbezoek (mei 2015), over het 
realiteitsgehalte van de nominatie in wereldwijde context. De aanbevelingen uit ‘Bitter en Zoet’ en het 
advies van de ICOMOS-Upstream-Assistance zijn niet onverwacht, sluiten perfect op elkaar aan en 
zullen ten volle worden benut in het maken van het definitieve nominatiedossier. 
De volgende punten hieruit zijn met name relevant: 

- Het is een sterk punt dat Nederland met de Koloniën van Weldadigheid een nieuw type 
erfgoed, gericht op armen en niet op rijken, wil voorstellen voor werelderfgoederkenning. Dit 
type erfgoed getuigt van een belangrijke sociale ontwikkeling in Europa. Het thema leent zich 
er voor om het dossier internationaal en nationaal te benutten voor hedendaagse 
armoedebestrijding, en het ook beter bekend te maken. Binnenslands is het ook van grote 
betekenis; 1 op 16 Nederlanders heeft er voorouders. 

- De beschrijving van de materiële weerslag in het landschap van het verhaal van de 
Maatschappij van Weldadigheid verdient nadrukkelijker dan totnogtoe aandacht in het 
definitieve dossier. 

- Het feit dat het gaat om een levend landschap met continuïteit van functies (met name 
landbouw en justitie), is de grootste uitdaging in het dossier. Er komt geen ‘kaasstolp’ over het 
gebied. Dit vraagt om zorgvuldige aandacht in de samenwerking en de afspraken met 
stakeholders, plus een beschrijving hiervan in het dossier die goed begrijpelijk is voor 
personen die niet vertrouwd zijn met Nederlandse en Belgische gewoonten en gebruiken, 
wetten en procedures. 

- De maatschappelijke support voor de Koloniën van Weldadigheid is groot. De 
klankbordgroepen per kolonie spelen hier een goede rol in. Voor een succesvolle nominatie is 
ook op de lange termijn voldoende draagvlak en draagkracht nodig; dit vraagt dus om 
blijvende aandacht voor de Koloniën van Weldadigheid. Instandhouding van het gebied op de 
lange termijn is immers een van de belangrijkste doelen uit de door Nederland en België 
onderschreven Werelderfgoedconventie. 

 
Wat is het bijzondere van de Koloniën van Weldadigheid? 
De Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord/Wilhelminaoord, Boschoord, Willemsoord en Oost- en 
Westvierdeparten, Ommerschans, Veenhuizen, Wortel en Merksplas hebben aan de wieg gestaan 
van het moderne denken over het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen en het geloof 
in de maakbaarheid van de samenleving.  
Tussen 1818 en 1825 is hier 100 km2 woeste grond door armen uit de steden omgezet in 
landbouwgrond, om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.  
De combinatie van arbeid, landontginning en landbouw, het opleggen van normen en discipline en 
tegelijkertijd beloning en verplicht onderwijs voor iedereen, was uniek in zijn vorm. Het was een 
compleet nieuw model voor armenzorg, een vroegtijdig sociaal experiment dat daadwerkelijk en heel 
grootschalig is uitgevoerd. Zeker geen onverdeeld succes, maar wèl de voorloper van de 
verzorgingsstaat.  
Het model stond tot ver buiten de landsgrenzen in de belangstelling en kreeg daar ook navolging. Dat 
maakt de Koloniën tot erfgoed met grote betekenis voor veel mensen. Net als het feit dat de werkwijze 
tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is in het landschap, en de huidige functies zoals landbouw 
en gevangenissen rechtstreeks voortkomen uit het maatschappelijk experiment dat de Koloniën van 
Weldadigheid was. Dit erfgoed willen wij koesteren. Vandaag de dag heeft 1 op de 16 Nederlanders 
voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. 
Zie ook: www.kolonienvanweldadigheid.eu 
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Waar liggen de Koloniën van Weldadigheid? 

 
 
 


