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RM

De gedeputeerde J.N. Appelman heeft toegezegd terug te komen met een toelichting op de kwetsbaarheid van de werelderfgoedstatus van Schokland. Gedeputeerde J. Lodders beantwoordt deze vraag als portefeuillehouder voor het
werelderfgoed.

-----------------------------------

Inleiding:

Lodders, J.

De gemeente Noordoostpolder heeft een projectidee ingediend voor het programma Nieuwe Natuur. In de commissie Ruimte en Leefomgeving van 18 juni
2014 is de vraag gesteld of het behoud van de werelderfgoedstatus van Schokland
afhankelijk is van het programma Nieuwe Natuur.

-----------------------------------

Openbaarheid

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

Mededeling:

Het voormalige eiland Schokland en zijn omgeving heeft de status van Unesco
werelderfgoed. De gemeente Noordoostpolder is Siteholder en maakt met de
gebiedspartijen, waaronder de provincie Flevoland, afspraken over het beheer en
het behoud van het werelderfgoed. Belangrijkste uitdaging voor het behoud van
de werelderfgoedstatus is het behoud van de archeologische waarden rondom de
zuidpunt van het voormalige eiland. Hiervoor is vernatting van het gebied nodig,
waarmee het ongeschikt wordt voor landbouw. Rekening houdend met de gewenste grondwaterstanden en uitstralingseffecten moet daarvoor het zuidelijk
deel van het werelderfgoed een andere functie krijgen. Aangezien natuur tot de
belangrijke kernwaarden van het werelderfgoed behoort, en er al een flinke zone
natte natuur naast het eiland is gerealiseerd, ligt het voor de hand ook dit gebied
aan te kopen en in te richten als natuurgebied.

Mededeling

Voor de financiering van het plan zijn de gemeente en het rijk - ministerie van
OCW - de eerst aangewezen partijen. Het rijk aarzelt nog. Het programma Nieuwe Natuur kan als vliegwiel fungeren om de financiering rond te krijgen en de
ontwikkeling van toerisme en recreatie op het eiland te versnellen.
Wanneer het niet lukt om nu de financiering voor het behoud rond te krijgen,
binnen het programma Nieuwe Natuur of anderszins, dan zullen de archeologische waarden binnen afzienbare tijd verdwijnen. Unesco heeft aangegeven dat
daarmee op termijn de werelderfgoedstatus in gevaar komt.
Het vervolg

De gemeente probeert met het rijk tot financieringsafspraken te komen. De
provincie faciliteert dit proces waar mogelijk.
Ter inzage in de leeskamer

geen.
Verdere informatie

De afspraken over rollen en taken in het beheer en behoud van het werelderfgoed zijn vastgelegd in het Managementplan 2014-2019 (Edocs 1596929).
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