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Onderwerp: Werelderfgoednominatie Koloniên van Weldadigheid
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de Werelderfgoednominatie van de Koloniën van Welda-
digheid ter uitvoering van het besluit dat uw Staten in de Cultuurnota 2017-2020 en de
Omgevingsvisie hebben genomen. Zoals u hebt kunnen lezen in het persbericht dat u
van ons ontving, heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO op 30 juni 2018 in

Manama, Bahrein, een besluit genomen over de werelderfgoednominatie Koloniën
van Weldadigheid. Stuurgroepvoorzitter en gedeputeerde Bijl en het programma-

management waren hierbij aanwezig. Wij beschouwen deze brief ook als verslag van
deze reis.

Hoewel de Koloniën nog niet zijn ingeschreven als werelderfgoed, zijn wijtoch blij met
het resultaat. De status van 'referral', waartoe het Werelderfgoedcomité heeft be-
sloten, is een belangrijke stap dichter bij de erkenning als werelderfgoed. Brazilië
diende een amendement in om het dossier deze status te geven. Dit werd gesteund

door China, Cuba, Hongarije, lndonesië, Oeganda, Spanje, Tanzania, Tunesië en
Zimbabwe. Hiertegen was geen beantaar van de andere comitéleden.

Cruciaal voor ons was het begrip voor het feit dat het systeem van de Koloniën van
Weldadigheid zowel uit vrije als onvrije Koloniën van Weldadigheid bestaat en dat niet
alleen vrije Koloniën op de werelderfgoedlijst zouden kunnen komen, zoals het advies-
orgaan van UNESCO eerder adviseerde. Als het voorliggende ontwerpbesluit gevolgd
was, had voor de vrije Koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord een geheel nieuwe
nominatie gemaakt moeten worden en waren alle andere Koloniën afgevallen.
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De Koloniön van Weldadigheid zijn door leden van het Werelderfgoedcomité genoemd

als 'very important site to inscribe on the World Heritage list'. Met name landen van

buiten Europa zeiden in hun bijdragen dat zij erfgoed met het thema van armoedebe-

strijding en de zorg voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving, als een rele-
vante aanvulling zien op de bestaande werelderfgoedlijst. Dit is positief, omdat de
Global Strategy van UNESCO maakt dat slechts een beperkt aantal erfgoederen
vanuit Europa kan worden toegevoegd aan de werelderfgoedlijst.

De grote meerwaarde van de Drentse aanwezigheid in Bahrein was dat er nuttige,
praktische ervaring is opgedaan met de manier waarop besluitvorming door het

Werelderfgoedcomité plaatsvindt en dat ons internationale netwerk opnieuw verder is

uitgebreid. Beide zaken zijn zeer relevant voor het vervolgproces van onze nominatie

bij het Werelderfgoedcom ité.

Wat betekent de uitslag en wat moet er nog gebeuren?
Het nominatiedossier moet worden aangepast, maar hoeft niet te worden her-

schreven. Een aantal zaken in het dossier moet nog beter of anders uitgelegd worden,

bijvoorbeeld waarom de voorgestelde serie van zeven Koloniën van Weldadigheid een

logische keus is en hoe in Nederland en België de ruimtelijke bescherming werkt.

Opnieuw zal het adviesorgaan van UNESCO advies geven. Qua financiën gaan wij

ervan uit dat dit past in de bestaande begroting. Naar verwachting zal het aangepaste

dossier in de zomer van 2019 op de agenda van het Werelderfgoedcomité staan. Dat

zal dan vergaderen in Bakoe in Azerbeidzjan.

Op 5 september 20'18 zal een werkbezoek van uw Staten plaatsvinden aan de

Drentse bezoekerscentra in de Koloniën van Weldadigheid. Hiervoor hebt u eerder al

een uitnodiging ontvangen. ln dit programma is vanzelfsprekend ruimte voor even-
tuele vragen of suggesties van uw kant.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i. , voorzitter

km/coll
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De vergadering van het Werelderfgoedcomité
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Werelderfgoed Qal'at al-Bahrain - Ancient Harbour and Capital of Dilmun

Bezoekers Qal'at al-Bahrain


