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*1552748* 
Onderwerp 

Bestuursovereenkomst Wederopbouwgebied Nagele  
 
 
Doel van deze mededeling: 

PS te informeren over de bestuursovereenkomst Wederopbouwgebied Nagele. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 
 

Inleiding: 

Het Rijk heeft in de Visie Erfgoed en Ruimte Nagele aangewezen als nationaal 
wederopbouw gebied. In 2012 heeft de gemeente Noordoostpolder in samenwer-
king met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) twee documenten opgele-
verd over de herontwikkeling van het dorp Nagele namelijk Ontwikkelperspectief 
Nagele (juli 2012) en projectplan Uitvoeringslab Nagele 2013-2015 (dec. 2012). 
In het Ontwikkelperspectief Nagele staat de ambitie van de gemeente voor 
Nagele verwoord. Deze is de kwaliteiten en ideeën van het Nieuwe Bouwen in 
Nagele weer tot recht te laten komen. Nagele is de experimenteertuin geweest 
voor de architecten en ontwerpers van het Nieuwe Bouwen. De thema’s waar-
langs de gemeente de ambitie gestalte wil geven zijn: Groen Nagele, Wonen in 
Nagele, Voorzieningen in Nagele, Vitaal en leefbaar Nagele, Promotie en ontwik-
keling van Nagele.  
 
Mededeling: 

Op 29 november zullen provincie, Rijk en de gemeente Noordoostpolder de 
bestuursovereenkomst Wederopbouwgebied Nagele ondertekenen. Het Rijk en de 
gemeente investeren beide € 1,5 miljoen in het project Uitvoeringslab Nagele. 
De provincie zal faciliteren in en adviseren over de benutting van de cultuurhis-
torische waarden van Nagele door verbindingen te leggen met toerisme, recrea-
tie, natuur, en andere beleidsterreinen. De provincie zal bestuurlijk participeren 
in de stuurgroep en op ambtelijk niveau in projectgroepverband. Met de over-
eenkomst zegt de provincie financiële middelen toe, namelijk € 197.688 vanuit 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (reeds beschikt) en € 237.082 vanuit 
de middelen Restauratie Rijksmonumenten. 
 
Het vervolg 

De bijdrage vanuit de middelen Restauratie Rijksmonumenten zitten in de reser-
ve monumentenzorg. De bedragen voor de jaren 2012 en 2013, in totaal  
€ 237.082, zijn geoormerkt voor grootschalige en complexe restauraties van 
rijksmonumenten. Vanuit onze cultuurnota en de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte is 
gekozen het accent te leggen op de Wederopbouw in Nagele. De gemeente zal 
een restauratieplan opstellen voor één van de rijksmonumenten in Nagele. Op 
het moment dat er concrete plannen liggen zal PS verder worden geïnformeerd 
en gevraagd hierover te beslissen. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

Projectplan Uitvoeringslab Nagele 
Ontwikkelperspectief Nagele 
 
Verdere informatie 

n.v.t. 
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Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Lodders, J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  


