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De Koloniën van Weldadigheid op Voorlopige Lijst Werelderfgoed

Geachte heer Tichelaar,

Afgelopen november adviseerde de commissie onder voorzitterschap van
mevrouw Leemhuis-Stout mij en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie over de herziening van de Voorlopige Lijst Werelderfgoed.
De commissie stelt dat elf Nederlandse erfgoederen in mondiaal perspectief van
uitzonderlijke waarde zijn. De Koloniën van Weldadigheid is een van deze elf
erfgoederen.
Staatssecretaris Bleker en ik hebben op 5 april 2011 besloten de erfgoederen uit
het advies van de commissie Leemhuis op te nemen op de nieuwe Voorlopige Lijst
(Kamerstukken 2010-2011 32 725). Dit besluit betekent dat ik samen met de
betrokken overheden, eigenaars en beheerders start met de voorbereiding om de
erfgoederen de komende vijftien jaar te nomineren voor de Werelderfgoedlijst. Nu
gaat het proces van nominaties van de afzonderlijke erfgoederen van start.
Met deze brief wil ik u nader informeren over het besluit en de stappen die we
gezamenlijk gaan nemen.
Betekenis van Werelderfgoed
Een plaats op de Werelderfgoedlijst betekent veel. Het is een wereldwijde
erkenning van de culturele en natuurlijke waarde van een gebouw, plaats of
gebied. Nederlands Werelderfgoed vertelt het verhaal van de Nederlandse
geschiedenis en onze plaats in de wereldgeschiedenis. Het is ook een bekroning
voor een jarenlang zorgvuldig beheer van het erfgoed door bewoners,
bestuurders, gebruikers en ondernemers. Werelderfgoed vergroot de bekendheid
en versterkt de toeristische kracht. Het is voor Nederland een eer om namens de
wereldgemeenschap te zorgen voor het behoud van dit erfgoed.
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Nominatieprocedure
Het Werelderfgoedcomité van UNESCO besluit op basis van een nominatiedossier
of een voorgedragen erfgoed een plaats krijgt op de Werelderfgoedlijst. Een
nominatiedossier bevat een solide onderbouwing van de uitzonderlijke universele
waarde, het instandhoudingsregime voor die waarden en het aanwezige draagvlak
(voor nominatie en instandhouding) en draagkracht (voor instandhouding) bij de
beherende overheden en eigenaren. Op basis van de drie criteria "uitzonderlijke
universele waarde" (inclusief authenticiteit en integriteit), "draagkracht" en
"draagvlak" zal ik gedurende de voorbereiding van een nominatie toetsen of de
voordracht van een erfgoed als Werelderfgoed haalbaar is. Ik sluit niet uit dat ik
op enig moment moet besluiten de nominatie van een erfgoed stop te zetten. Het
kabinet dient een nominatiedossier alleen in als dat kansrijk is bij een beoordeling
door het Werelderfgoedcomité.
In de druk bezochte informatiebijeenkomst voor alle Nederlandse kandidaten voor
de Werelderfgoedlijst op woensdagmiddag 20 april in Vijfhuizen, hebben mijn
medewerkers deze procedure verder toegelicht. De contactpersonen
Werelderfgoed binnen uw organisatie ontvingen een uitnodiging voor deze
bijeenkomst.
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Een eerste planning
In de periode 2011-2015 wil ik inzetten op de voorbereiding van de nominaties
van de Van Nelle fabriek, het Teylers en de Plantages op West Curacao. De
commissie Leemhuis beveelt aan deze erfgoederen als eerste te nomineren.
Jaarlijks zal Nederland maximaal één erfgoed voordragen.
Tevens wil ik in deze periode voor de overige erfgoederen de uitzonderlijke
universele waarde onderzoeken en verder onderbouwen. Een internationale
vergelijking met soortgelijke erfgoederen is onderdeel van dit onderzoek. Op basis
van de uitzonderlijke betekenis in mondiaal perspectief en een inschatting van de
draagkracht voor instandhouding en het draagvlak voor nominatie en
instandhouding stel ik samen met mijn collega van EL&I een volgorde van
voorbereiding van de nominaties vast.
Samenwerking
Een erfgoed voordragen voor de Werelderfgoedlijst vergt een intensieve
voorbereiding en samenwerking tussen de betrokken overheden, beheerders en
eigenaren. Graag ga ik samen met u aan het werk. Binnen deze samenwerking
heeft ieder een verantwoordelijkheid die past bij zijn rol. De samenstelling van
het nominatiedossier is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de
eigenaar en/of de lokaal verantwoordelijke overheid. Het Rijk dient, als lidstaat
van UNESCO en ondertekenaar van het Werelderfgoedverdrag, het
nominatiedossier in bij UNESCO. Het Rijk heeft daarnaast een adviserende rol,
brengt kennis in over de richtlijnen van het Werelderfgoedcomité en toetst de
haalbaarheid van het dossier aan de hand van de drie criteria "uitzonderlijke
universele waarde", "draagkracht" en "draagvlak".
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Instandhouding
Staat een erfgoed eenmaal op de Werelderfgoedlijst dan draagt Nederland
namens de wereldgemeenschap de verantwoordelijkheid de uitzonderlijke
universele waarde van een werelderfgoed in stand te houden. Om aan deze
internationale verantwoordelijkheid invulling te geven, zet het Rijk het stelsel van
reguliere financiële en juridische instrumenten uit de Monumentenwet, de
Natuurbeschermingswet en de Wet ruimtelijke ordening in. De eigenaren en
lokale en/of regionale overheden zijn binnen dit stelsel als eerste verantwoordelijk
voor de instandhouding.
In de Visie erfgoed en ruimte die ik samen met de minister van Infrastructuur en
Milieu schrijf, ga ik verder in op de positie van de Nederlandse werelderfgoederen
in het erfgoedbeleid.
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De aanpak van het nominatieproces en de instandhouding zal per erfgoed
verschillen. Over de exacte invulling maakt de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed nadere afspraken met u. Een eerste stap was de informatiebijeenkomst
op 20 april in Vijfhuizen.
Ik heb alle vertrouwen in een goed verloop van de samenwerking. In 2010 heeft u
tegenover de commissie Leemhuis uitgesproken een plaats op de
Werelderfgoedlijst te ambiëren en de verantwoordelijkheid te willen nemen de
erfgoederen in stand te houden.
Met vriendelijke groet,
mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie,
de staatsse
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