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In de zomernota is een voorstel opgenomen voor het maken van een documenj^j^g
taire over de historie en de aanstaande berging van de Short Stirling. Verbonden
met dit verhaal worden ook de verhalen van Flevolanders en over Flevoland tijopenbaarheid
dens de Tweede Wereldoorlog vastgelegd en verteld. Met deze mededeling willen
openbaar
we u van aanvullende informatie voorzien.
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R i j s b e r m a n , M.A.

Voor de kust van Almere is een vliegtuigwrak gevonden. Het gaat hoogst waarschijnlijk om de Short Stirling BK710, een Engelse bommenwerper uit de Tweede
Wereldoorlog, die in 1943 is neergehaald tijdens een missie naar Düsseldorf. Zeer
waarschijnlijk zijn ook de stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig.

kennisname aan PS en
burgerleden

Onlangs is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) een nationaal programma 'Berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog' ingesteld. Via dit programma wil het ministerie
van BZK uitvoering geven aan 30 tot 50 kansrijke bergingen van vliegtuigwrakken
in de Nederlandse bodem. Op deze locaties wordt de kans reëel geacht dat bij
een berging stoffelijke resten kunnen worden gevonden. In de eerste plaats wil
het ministerie van Binnenlandse Zaken recht doen aan de wensen van de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden. Daarnaast wordt het gezien als
een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding van Nederland in 2020. Binnen het programma zijn voor de periode van 2019 en 2020
zes kansrijke bergingslocaties vastgesteld. Het ministerie van BZK geeft (financieel) prioriteit aan het bergen van dit vliegtuigwrak.
Dit jaar organiseerde Flevoland de Nationale viering van de bevrijding op 5 mei
en tevens start de viering van 75 jaar bevrijding. Belangrijk argumenten voor het
maken van deze documentaire rond de berging van de Short Stirling zijn:
-het vastleggen en vertellen van de verhalen van inwoners van Flevoland en
over de betekenis van Flevoland in de Tweede Wereldoorlog is van groot belang. Dit maakt deel uit van ons (cultureel) erfgoed.
-het verhaal leent zich goed om inwoners, van jong tot oud te verbinden met
de geschiedenis en bevrijding van Flevoland. Naast het maken en publiceren
van de documentaire wordt een social strategie ingezet, zodat de documentaire en het verhaal meer mensen kunnen bereiken.
De berging van het vliegtuigwrak vormt de rode draad van de documentaire. In
de documentaire wordt steeds een brug geslagen tussen het verleden en het heden. Jongeren krijgen hierin een prominente plek. Met een hedendaagse manier
van kijken wordt een filmisch verhaal gemaakt. Vanuit verschillende invalshoeken
wordt het verhaal verteld. Elementen, zoals de inpoldering, geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog in Flevoland (o.m. Airgunners Dronten, Noordoostpolder
als Nederlands Onderduikers Paradijs, bleekneusjes op Urk), maar ook de viering van 5 mei en 75 jaar bevrijding worden in het verhaal verweven. Voor het
tot stand brengen van de documentaire is een bedrag van max. € 150.000 euro
benodigd en dit maakt deel uit van de Zomernota 2019.
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