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Onderwerp

Vaststelling ontwerp Erfgoedprogramma
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Provinciale Staten

30 januari 2019
Agendapunt

Beslispunten

1. Het ontwerp Erfgoedprogramma vast te stellen.

Lelystad

11 december 2018
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel Cultuur, hoofdstuk 4.1
van de programmabegroting en binnen hoofdstuk 1.1 ruimtelijke ontwikkeling, als 3e fase van de Omgevingsvisie FlevolandStraks.
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3.

Eerdere behandeling

Op 3 oktober 2018 zijn de aanpak, de bouwstenen en sporen gepresenteerd
aan de commissie Bestuur tijdens een beeldvormende ronde.

RE
Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Flevoland is bepaald dat de uitwerkingen daarvan in programma’s zowel door Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten worden vastgesteld. Daarnaast bevat het ontwerp Erfgoedprogramma kaderstellende elementen die aan Provinciale Staten zijn voorbehouden die nu ook vastliggen in beleid en regels van Provinciale Staten.

----------------------------Routing
Commissie Bestuur:

9 januari 2019
-----------------------------------

5.

Verdere behandeling PS

Na de verwerking van de inspraakreacties zal het definitieve Erfgoedprogramma aan u worden aangeboden in de volgende Statenperiode. Bij de definitieve vaststelling Erfgoedprogramma zal ook een keus worden gemaakt
over het ambitieniveau. De financiële consequenties kunnen dan integraal
worden meegenomen in de afwegingen rond de Omgevingsvisie.
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6.

Korte toelichting op voorstel

In januari 2017 hebben Provinciale Staten de Cultuurnota 2017-2020 vastgesteld. In de Cultuurnota is uitgesproken dat er een Langetermijnvisie erfgoed
komt. In de startnotitie van de kernopgave “Het Verhaal van Flevoland” is
gezegd dat de Langetermijnvisie erfgoed en de Landschapsvisie integraal
worden opgepakt om tot een programma “Het Verhaal van Flevoland” te komen. Daartoe is er in 2018 een gezamenlijk traject gestart om het gesprek
met de bewoners, gebiedspartners en gemeenten te organiseren en heeft er
intern afstemming plaatsgevonden.
De Langetermijnvisie erfgoed vormt samen met de (komende) Landschapsvisie en Gebiedsbranding een integrale van aanpak van de opgave “Het verhaal
van Flevoland”. Gedurende het traject is besloten om de Langetermijnvisie
erfgoed vorm te geven als Erfgoedprogramma, passend bij de instrumenten
zoals voorzien onder de Omgevingswet en in lijn met het traject van de beleidsarme omzetting van het provinciale beleid en regels. Het Erfgoedprogramma is zo geschreven dat het te zijner tijd in het Omgevingsprogramma
kan worden opgenomen.
Na vaststelling van het ontwerp Erfgoedprogramma door Provinciale Staten
wordt het ter inzage gelegd in de maanden februari en maart 2019. De definitieve vaststelling, inclusief de benodigde middelen, wordt voorzien na de
provinciale verkiezingen.

Statenvoorstel
Registratie

2343671
Bladnummer

2

7.

Beoogd effect

Het beoogt effect van het Erfgoedprogramma is het bieden van een beleidskader voor het uitvoeringsbeleid en uitvoeringsprogramma dat bijdraagt aan de kernopgave “Het Verhaal van Flevoland”.
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8.

Argumenten

1.1

Het Erfgoedprogramma is een uitwerking van de Cultuurnota en de kernopgave “Het Verhaal van Flevoland”.
In de Cultuurnota is uitgesproken dat er een Langetermijnvisie erfgoed komt. De ambitie
voor het cultureel erfgoed borduurt voort op de Omgevingsvisie en is gelijk aan de kernopgave “Het verhaal van Flevoland”: het erfgoed van Flevoland is uniek, we willen dit erfgoed behouden, bekendheid geven en inzetten als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Om tot deze Langetermijnvisie te komen is via een breed participatietraject gewerkt aan de verdieping van de visie op erfgoed met daarbij de opgaven, doelen en bijbehorende activiteiten. Doelen zijn bijvoorbeeld om meer inzicht te verkrijgen in de erfgoedwaarden van Flevoland, deze te laten bijdragen aan het vergroten van de ruimtelijke
kwaliteit, in te zetten bij maatschappelijke opgaven en te verbinden met toerisme en recreatie.

1.2

Het ontwerp Erfgoedprogramma bevat het uitvoeringsbeleid met het uitvoeringsprogramma op het gebied van cultureel erfgoed.
De Omgevingsvisie is een van de instrumenten onder de Omgevingswet en bevat het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving in Flevoland en vormt het kader voor de zeven
opgaven. Rondom deze opgaven worden het uitvoeringsbeleid met de bijbehorende activiteitenprogramma’s opgesteld. Het Erfgoedprogramma is in samenwerking met de beleidsvelden landschap, recreatie en toerisme opgesteld, zodat een samenhangend programma
onder de opgave “Het Verhaal van Flevoland” geborgd is. Gezien het verdiepende en uitvoerende karakter van dit document is er voor gekozen de Langetermijnvisie erfgoed vorm
te geven als programma, passend bij de instrumenten zoals voorzien onder de Omgevingswet en passend bij het traject zoals reeds doorlopen met de vaststelling van de visie.

1.3

Het Erfgoedprogramma laat zien wat we concreet willen bereiken, welke opgaven we
daarbij zien en wat we daaraan gaan doen.
In het Erfgoedprogramma zijn de vijf hoofdthema’s van het erfgoed in Flevoland benoemd.
1. Flevoland erfgoed van de toekomst
2. De inpolderingsgeschiedenis
3. Iconen van vernieuwing en experiment
4. De Zuiderzeegeschiedenis
5. Het landschap in de ondergrond
Binnen elk thema zijn één of meerdere prioriteiten benoemd. Dit zijn zaken waarvan tijdens het voortraject in gezamenlijkheid is bepaald dat hier ofwel een bedreiging of een
kans voor het erfgoed van Flevoland ligt. Vervolgens zijn er acties opgesomd die hierop inspelen. Deze acties zijn uitgewerkt langs drie sporen: behoud en bescherming, publieksbereik en ontsluiting, kennisvermeerdering en kennisdeling. De prioriteiten en acties worden
elk vier jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, door middel van een participatief proces
en samen met de zogenoemde Erfgoedtafels.

1.4

Bij keuze voor een lager ambitieniveau moet het Erfgoedprogramma worden aangepast
volgens bijhorend schema.
Het Erfgoedprogramma is geschreven met een maximale ambitie voor het erfgoed van Flevoland. Om deze maximale ambitie te verwezenlijken moet er bij de definitieve vaststelling van het Erfgoedprogramma ook een besluit worden genomen over de financiële middelen. Een keus voor een lager ambitieniveau heeft tot consequentie dat een aantal acties
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uit het Erfgoedprogramma niet of met minder inzet zullen worden uitgevoerd en dus dat
het Erfgoedprogramma daarop moet worden aangepast.
2.1

9.

Draagvlak van Provinciale Staten is gewenst voordat het ontwerp ter inzage wordt gelegd.
De voorbereiding van een plan is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het is echter
gebruikelijke dat Provinciale Staten in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken
of het stuk rijp is voor inspraak. Daartoe wordt het ontwerp Erfgoedprogramma ter vaststelling voorgelegd.

Kanttekeningen

1.1 Financiële consequenties zijn afhankelijk van het gekozen ambitieniveau
Met de besluitvorming rondom het ontwerp Erfgoedprogramma wordt geen besluit genomen over de in te zetten financiële middelen. Er wordt wel een indicatie gegeven van wat
de ambities kosten op drie verschillende niveaus. De definitieve besluitvorming over de
vaststelling van het Erfgoedprogramma en het ambitieniveau vindt plaats in de nieuwe
Statenperiode. De kosten kunnen dan ook integraal worden meegenomen in de afwegingen
rond de Omgevingsvisie.
1.2 Om te anticiperen op de toekomstige Omgevingswet wordt de tekstopbouw van het ontwerp Erfgoedprogramma nog aangepast.
De inspraakperiode wordt benut om de tekstopbouw van het programma aan te passen zodat wordt voldaan aan de digitale standaarden. Daarmee voldoet het al aan het digitaal
ontsluiten van beleid en regels dat straks onder de Omgevingswet verplicht is.
1.3 Het Erfgoedprogramma wijzigt huidig beleid.
Bij de besluitvorming rondom de definitieve vaststelling wordt ook de nadere regel subsidieverlening Erfgoedprogramma voorgelegd. Bij de definitieve vaststelling van het Erfgoedprogramma zal ook een voorstel komen voor wijziging of intrekken van de volgende
beleidsstukken:
− Omgevingsprogramma, hoofdstuk 2
− Omgevingsverordening, hoofdstuk 14
− Nota cultuurbeleid 2017-2020, route 2 en route 3
− Beleidsregel archeologie en Ruimtelijke Ordening 2008
− Nota Archeologiebeleid 2001
− Monumentenbeleid 1995, aangescherpt 2011
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Bijlagen
Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

Ontwerp Erfgoedprogramma

2342514

bijgevoegd

Schema ambitieniveaus Erfgoedprogramma

2342705

bijgevoegd

Verslag Flevolandse Erfgoedtafels 2018

2343143

bijgevoegd

Verslag Erfgoedpop-up’s Flevoland 2018

2252042

bijgevoegd

Identiteitspaspoort Flevoland

2249461

bijgevoegd

Verslag gebiedsprocessen Het Verhaal van Flevoland

2249195

bijgevoegd

