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 *2490722* 
 
Onderwerp 
Vaststelling Erfgoedprogramma Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de antwoordnota ontwerp Erfgoedprogramma Flevo-
land. 

2. Het Erfgoedprogramma Flevoland vast te stellen. 
3. Het Erfgoedprogramma Flevoland te verwerken in het Omgevingspro-

gramma Flevoland, bij de eerstvolgende wijziging van dit omgevingspro-
gramma. 

4. De (betreffende delen van) beleidsnota’s die door het Erfgoedprogramma 
Flevoland worden vervangen in te trekken.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen hoofdstuk 4 van de programmabegroting, onder-
deel 4.1. Cultuur. 
Het is de afronding van de uitwerking van een Langetermijnvisie Erfgoed in 
het kader van de Kernopgave ‘het Verhaal van Flevoland’ van de omgevingsvi-
sie. En daarmee ook passend binnen hoofdstuk 1 van de programmabegroting, 
onderdeel 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling. Waarbij het past binnen de doorlo-
pende activiteit om op basis van de Keuzenotitie uitvoering te geven aan het 
programma ‘het Verhaal van Flevoland’.  

 
3. Eerdere behandeling  

Op 11 januari 2017 hebben uw Staten de nota Cultuurbeleid 2017-2020: ‘Ty-
pisch Flevoland, net even anders’ (# 1997168) vastgesteld, met daarin het 
voornemen tot de uitvoering van het project Langetermijnvisie Erfgoed om 
bij te dragen aan het verhaal van Flevoland. Binnen de Keuzenotitie ‘het Ver-
haal van Flevoland’ (# 2218998) zijn de richtinggevende uitgangspunten en 
het provinciaal belang benoemd die de basis dienen van het voorliggend Erf-
goedprogramma. 
De Langetermijnvisie erfgoed vormt samen met de (komende) Landschapsvi-
sie en Gebiedsbranding een integrale aanpak van de opgave "Het verhaal van 
Flevoland". Gedurende het traject is besloten om de Langetermijnvisie erf-
goed vorm te geven als Erfgoedprogramma, passend bij de instrumenten zoals 
voorzien onder de Omgevingswet en in lijn met het traject van de beleids-
arme omzetting van het provinciale beleid en regels.  
Op 30 januari 2019 hebben uw Staten het ontwerp Erfgoedprogramma Flevo-
land vastgesteld. Het ontwerp heeft van 15 februari 2019 tot en met 29 
maart 2019 ter inzage gelegen. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Flevoland is bepaald dat de uitwer-
kingen daarvan in programma’s zowel door Gedeputeerde Staten als Provinci-
ale Staten worden vastgesteld.  
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling is het project om te komen tot een Erfgoedprogramma Flevo-
land afgerond. Daarna volgt de implementatie van de acties die zijn benoemd 
in het Erfgoedprogramma Flevoland. Elke vier jaar zal de provincie met haar 
partners (via de Erfgoedtafel) de prioriteiten binnen de erfgoedthema’s 
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opnieuw in kaart brengen en zo nodig de acties herformuleren. Jaarlijks zal Provinciale Staten 
middels een mededeling geïnformeerd worden over de voortgang van het Erfgoedprogramma 
Flevoland. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 heeft het ontwerp Erfgoedprogramma Flevoland 
ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 10 inspraakreacties ontvangen. Twee inspraak-
reacties zijn buiten de ter inzage legging periode ontvangen. Vanwege de waardevolle inbreng 
van deze reacties worden deze wel meegenomen in de Antwoordnota (# 2409018). Daarnaast 
heeft een overheidspartner een informele, ambtelijke reactie toegezonden. De formele in-
spraakreacties, de informele reacties en de ambtelijke wijzigingen zijn uitgewerkt en toegelicht 
in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde antwoordnota. 
Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen ten opzichte van de ontwerpstukken. 
Daarnaast heeft de toezegging van Gedeputeerde Staten aan de SGP geleid tot een aanpassing 
van de ontwerp-stukken. Ten slotte heeft de keuze voor het middelste scenario zoals verwoord 
in het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Flevoland: Ruimte voor de toekomst’, geleid tot aanpassingen 
ten opzichte van de ontwerp stukken. Voor het overzicht is er een praatplaat (# 2468163) ge-
maakt met alle acties die de komende periode worden uitgevoerd op basis van het Erfgoedpro-
gramma Flevoland en een overzicht met vervallen acties (# 2493712) naar aanleiding van de 
keuze voor het midden scenario. 

 
7. Beoogd effect 

Na vaststelling van het Erfgoedprogramma Flevoland ligt er voor het erfgoedbeleid van de pro-
vincie een erfgoedvisie, tezamen met een kader voor het uitvoeringsbeleid en een uitvoerings-
programma, in lijn met de instrumenten onder de komende Omgevingswet. Hiermee wordt 
mede uitvoering gegeven aan de kernopgave ‘Het Verhaal van Flevoland’.  
Na vaststelling en bekendmaking treedt het Erfgoedprogramma Flevoland op 1 januari 2020 in 
werking.  

 
8. Argumenten 
1.1 Inspraakreacties waren constructief van aard. 

In de antwoordnota wordt ingegaan op de ontvangen inspraakreacties en de hieruit voortvloei-
ende aanpassingen voor de plannen. Veel insprekers waren positief over het voorliggend Erf-
goedprogramma Flevoland en steunen de ambitie van de provincie. Bijna alle insprekers stelden 
vragen over het voorgestelde Expertiseteam en het traject Kennis en kunde in de regio in rela-
tie tot het voornemen om het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland af te bouwen. 
Dit heeft geleid tot aanpassingen van deze alinea’s ter verduidelijking. Daarnaast zijn er andere 
aanpassingen aangebracht zoals het expliciet benoemen van het UNESCO werelderfgoed Schok-
land en de provinciale inzet daarvoor. 
In bijgaand wijzigingsdocument (# 2457075) is met groen en rood aangegeven waar wijzigingen 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpstukken.  
 

2.1 Het vaststellen van het Erfgoedprogramma Flevoland is voorbehouden aan Provinciale Staten. 
Het Erfgoedprogramma Flevoland bevat kaderstellende elementen die aan Provinciale Staten 
zijn voorbehouden en die nu ook vastliggen in beleid en regels van Provinciale Staten. 
 

2.2 De benodigde financiële middelen zijn structureel in de begroting opgenomen. 
De structurele financiële middelen voor de uitvoering van het Erfgoedprogramma Flevoland zijn, 
op basis van de keuze in het coalitieakkoord voor het midden scenario, verwerkt in de program-
mabegroting 2020. 
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3.1 Het Erfgoedprogramma Flevoland maakt onderdeel uit van het beleid op het gebied van de fy-
sieke leefomgeving in het Omgevingsprogramma Flevoland. 
Door het Erfgoedprogramma Flevoland op termijn te verwerken in de geconsolideerde versie van 
het Omgevingsprogramma Flevoland blijft het beleid van de provincie actueel en inzichtelijk. 
Het Erfgoedprogramma Flevoland en de geconsolideerde versie worden tevens op www.ruimte-
lijkeplannen.nl gepubliceerd. 
 

4.1 Intrekken van oud beleid en regelgeving is noodzakelijk. 
Beleid en regelgeving dat verouderd is of vervangen wordt door het Erfgoedprogramma Flevo-
land moet formeel worden ingetrokken. Hiermee wordt voorkomen dat er onduidelijkheid be-
staat over de status van verschillende nota’s. Om verwarring bij betrokkenen te voorkomen is in 
het intrekkingsbesluit expliciet opgenomen welke nota’s (geheel of gedeeltelijk) overgenomen 
zijn in de nieuwe stukken en welke geheel vervallen zijn. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Antwoordnota ontwerp Erfgoedprogramma 2409018 ja 

Wijzigingsdocument Erfgoedprogramma 2457074 ja       

Erfgoedprogramma Flevoland 2497657 ja       

Intrekkingsbesluit cultuur-, monumenten- en archeologiebeleid 2490743 ja 

Provinciaal Blad Erfgoedprogramma en bijbehorend intrekkingsbesluit  2496697 ja 

Provinciaal Blad Intrekkingsbesluit cultuur-, monumenten- en archeologiebeleid 2497472 ja 

Praatplaat Erfgoedprogramma 2468163 ja 

Overzicht vervallen acties Erfgoedprogramma 2498082 ja 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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