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 Geachte heer/mevrouw,
 Voor de vergadering vap de gemeenteraad van 12 februari 2013 staat een brief vah het cbllege
 over de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) als ingekomen stuk op de agenda.
 In deze visie kiest de Rijksoverheid voor de komende jaren (planperiode 2012-2015) vijf
 prioriteiten in het gebiedsgerichte edgoedbeleid. Ook het borgen van de samenhang en het
 vergroten vah de uitstraling van de wereldedgoederen behoort tot deze prioriteiten.
 In het kader van de VER hebben alle Nederlandse werelde|goederen in 2012 een plan van
 aanpak moeten opstellen. Ook het plan van aanpak voor De Beemster staat als ingekomen
 stuk op de agenda voor de gemeenteraadvergaderingvan 12 februari 2013.
 In de brief van het college (d.d. 7 januari 2013) hebben wij u gei'nformeerd over het feit dat er
 aan het plan van aanpak een uitvoeringsovereenkomst verbondeh is. Deze
 uitvoeringsovereenkomst is op lfebruari jl. door zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Etfgoed
 (RCE) als door gemeente Beemster ondeoekend.
 U treft dqze getekende uitvoering|overeenkomst ter kennisname aan. Op basis van deze
 uitvoeringsovereenkomst kan gemeente Beemster in aanmerking komen vbor cofinanciering
 door de RCE.
 Voor meer informatie over de VER en de door Beemster ingediende projecten verwijzen wij u
 naar bovengenoemde brief van het college en bijbehorend plan van aanpak.
 Wij gaan ervah uit u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.
 =
 Hoogachtend,
 burgemees r en wethouders v n eem ter.
 G. rinkman E. Kroese-v olijks
 g eester secretaris
 BEZOEKADRES: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1
 POSTBUS 7, 1462 ZG MIDDENBEEMSTER
 TELEFOON 0299 68 21 21
 FAX 0299 68 17 71

0

0



Jia UiWoeringsovereenkomst
 Werelderfgoed
 Droogmakerij
 De Beemster

0

0



2/6
 Partijen:
 1. de Rijbdie|tvoorhet Cultureel Erfgoed, hierna te noemen RCE, venegenwoozigd door
 drs C. en 'tVeen, direc|urtnamens de Ministerwn Ondelwjs, CulmurenWetenxhap)
 z. de siteholderun deWereldefgoedsite Droo|akerj De Beemster, de gemeente Beemster,
 hierna te noemen De Beemster, veleg|nwoordigd door H.N.G. Brinkman, buqemeesœn
 |ve|egende dat:
 het bbinetde nom Me|nvoor|mkœr, Visie Erfgoed en Ruimte, op ls juni zoll heeft
 aangeboden aan de Eerste en de Neede Kamer;
 hetWeœldefgoed in Nederland met deze nota prioriteit en het rijbbeleid heeft gekregen
 onder het motto Samqïtbqan borgea, zîtstralin |ergrotea;
 de doelstellingen en hetWereldefgoed b'aeekking hebben op een betere bekendheid van
 het merkWe|ldefgoed, (planolossche) borgingun de Wereldefgoedsi| op diverse
 niveaus, aanpakun knelpunten bij insmndhouding en een duurzame aanpakun toerisme
 en recreatie;
 Droo|ake|j De Beemster in 1999 op de lijstvan hetWereldefgoed is opgenomen;
 de smtusvan Wereldefgoed veplichtingen met zich mee brenpwaa|n de kem is het
 behoudwn dewsq|telde Ousmndingunive|alvalue en de site;
 het managemenplanwn Droogmake|j De Beemsterinallingg-Naan de reguli|re
 wer|amhedenun deze insondhouding;
 erbudgetb|chikbaarisin de jaren 2013, 2014 en zolsvoorde ve-e|nlijkingun de
 doelstellingen en Kiezen voor Karakter.
 Januari ao|s
 Uitvoerîngsovereenkomst Wereldedgoed Droo|akerlj De Beemster
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 Komen overeen:
 Artikel 1.
 Doelvan de uiwoedngsovereenkomst
 De doelsœllingvan deze uiwoedngsovereenkomst is om voor Droogmakedj De Beemsœr
 inalling te geven aan de doelstellingen uit Kiezen voor Karaken Bij deze overeenkomst hoort
 een plan en aanpakwaadn dit nader is omschreven.
 Veplichtingen van partjen
 1. Methetœkenenun deze uiwœ|ngsovereenkomstgevên pa|jen uid||ing aan hun
 gezamenlijkeverbondenheid met hetWereldefgoed in Nederland, in hetbijzonder
 Droogmakedj De Beemsteren hun intende om als parmers zorg te d|gen voor dit
 Wereldefgoed.
 2. Panijen zullen zith gezamenlijki|eûen om de in deze overeenkomstopgenomen inspan-
 ningen en veplichungen te reali|ren binnen de gestelde te|ijnen.
 3. Panijen stellen middelen en capaciteit beschi|aarom tot uiwoe|ng|n de projecten te
 komen zoaks omschraen in hetplanwn aanpak.
 Veplichdngenwn De Beemster
 1. De Beemsterveplicht zich tot het uiwoeren en de projecten zoals omschreven in het plan
 van aanpak.
 z. De Beemster en de RCE voeren tenminste twee keer perjaar overleg overdeze uiwoe|ngs-
 overeenkomst. De Bee|ter of de RCE stelt daarbij indien nodig andere |levan| zaken aan
 de orde.
 Artikel z.
 Artikel 3.
 Artikel 4.
 Veplichtingen van de RCE
 1. De RcEveplicht zich tot actief kennis en ewaring inzelen ten behoeve en de realisatie van
 de in het plan en aanpak be|hreven projecten.
 z. De RCE zal zorg dmgen vooreen tijdige beschikbaarheidun de aangemagde hnanciële
 middelen zoals bexhreven in artikel s.
 Financiële afspraken, bevoo|chouing, œssentij'dse
 monitodng en eindveran|oording
 1. De kosten voor de uiwoe|ngwn de proj|ten in het plan van aappakworden geschatop
 E 126.000 (|clusief samenwerkngsprojectG|chtengordel, Beemster en Stellingwn
 Am<terdam).
 z. De Beemster neemt hiewan E z8.ooo voorhaarrekening, in voorkomende ge|llen deelsda
 derden.
 3. Voor de projeciosten wordt gedurende de loopïjd en deze overeenkomst in tooal een
 bedrag en maximazl | B.ooo beschikbaar gesteld vanuit het budgetYisie Erfgoed en
 Ruimte. Dit bedmg is ver|nden aan de hnanciële inzetwn De Beemster.
 4. De p|jec|kosten en de Omenwerking mssen de Stelling|n Amsterdam, de
 Grachtengordel en de Bee|terworden geschat op E l7s.ooo. Uitgaande en voldoende
 re|we|ng in de gemeentelijke begroting in 2015, neemt De Beemster hiewan f 43.750 voor
 haarrekening.
 s. Uit hetvER-p|g|mma wordtvoor deze samenwerking E 43.750 beschikbaar gesteld.
 Stelling, B|msœren Gmchtengordel Kijgen hiervan elkeen derde deel.
 Artikel s.
 Januari 2075
 Uiwoeringsovereenkomst Werddeeoe Droo|akerll De Bemster
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 6. Het budget is als volgt opgebouwd:
 2015 2014 2015 Totaal
 Kwaliyeitsteam f 6.000 f 6.000 ,f 6.000 4: 18.000
 Beemster 4: 10.000 f 25.000 f 55.000
 Experience
 samenwerkings- f 14.586 4: 14.586
 projed stellin|
 Beemster/
 Grachtengordel
 Totaal f 67.586
 7. Bevoo|choœng aan De Beemster.
 Bevoorscholing|ndtplaalvolgens hetvolgende schema:
 2013 2014 2015 Totaal
 Kwaliteitsteam f 6.000 vooraf 4: 6.000 na f 6.000 na f 18.000
 overleggen beknopte overleggen
 evaluatie over 2015 beknopte
 evaluatie over
 2014
 Beemster #: 10.000 vooraf f 10.000 na f 55.000
 Experience goedkeuring plan
 van aanpak
 permanent
 infocenter
 f 15.000 na
 goedkeuring ontwerp
 permanent infocenter
 Samenwerkings- f 14.586 na 4: 14.586
 project Stellin| akkoord plan
 Beemster/ van aanpak
 Grachtengordel
 Totaal E 67.586
 8. Tussendjèe monitoring en voortgang: De Beemster houdt de RCE op de hoogte van de
 daadwerkelijke kosten en de voongang|n de projecten middels mondeling overleg en een
 jaarlijks voongangsbe|cht. Het jaarlijks voolgangsbe|cht dient uiterlijk in febl'uari in het
 opvolgend jaar aan de RCE te wordenvoorgelegd. lndien de daadwerkelijke totale kosten
 lagerblijken te zijn danf 126.000 dan wordt de bijd|ge Slit hetvER-budget in gelijke mate
 verlaagd.
 De bijdrage uit hetvER-pro|mma is nietverhoogbaar bij kosten ove|ch|jding|n een project.
 Indien de kosten hoger uitvallen dan is dit voor risico en rekeningvan de opd|chtgever.
 Als een project door een van de partijen niet gehnancierd kan worden, vewalt de bijdrage en
 alle partijen voor dit project, tenzj een van de partijen bereid is het tekort aan te vullen.
 9. Eindveran-oordingvan De Beemster: Na Eaâondingvan het complete project levert De
 Beemstqr uiterlijk l mei 2016 een evalua|e|ppol en tomal ovecicht|n de kosten op basis
 waarvan de desnitieve bijdrage wordtbepaald.
 Januari 2.075
 Uiwoeringsovereenkomst Wereldedgoed Droo|akerij De Beemster
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 Artikel 6.
 Overleg en aanpassingen
 1. Paxijenwerken samen aan de uiwoe|ngun deze uiwoe|ngsovereenkomst; daarhoonook
 regulierwerkoverleg bij. Daamaast zullen partijen minimaal |ee tnaal perjaar overleg
 hebben over de voongangvan de uiwoering van deze overeenkomst.
 2. Hêtbij deze overeenkomst horende plan |n aanpakbewtnad|uelijkde ruimte om
 nieuwe onde-epen te agenderen. Indien beide partijen daartoe besluiten en deze
 overeenkomst eenmaal per jaarworden aangepast.
 Inwerkn|eding en duurvan de overeenkomst
 Deze overeenkomst eeedtin werking op 1 januari 2013 enwordt aangegaan tot 1 juni 2016.
 Artikel 7.
 lanuari 2015
 Uitvoeringsovereenkomstwerelde|oe D|ogmakeri) De Beemster
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 Aldus overeengekomen en in |eevottd onde|ekend:
 te*
 -,- l ||p '-;|)tr?
 Rijksdie ltureel Erfgoed
 Gemeente Beemst
 6. Brinàmnn
 C. vnn 't V'cen
 Januari zo|s ùitvoeringsovereenkomstwerelde|oed oroo|akerij De Beemster
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