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         22 maart 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, (In) formateur, 
 
 
Het bestuur van de Boerderijenstichting Zeeland feliciteert alle gekozenen met een plaats in 
het Provinciaal Bestuur. 
 
Voor het College-/statenprogramma willen wij graag de aandacht vestigen op het cultureel 
erfgoed en in het bijzonder het agrarisch erfgoed: de Zeeuwse boerderij. 
Het Zeeuwse landschap heeft onmiskenbaar een agrarisch karakter. Het is toch vooral het 
cultuurlandschap, de agrarische bebouwing met daaraan gekoppelde erven die naast 
beplanting op dijken en kleinere natuurgebieden de uitstraling van het platteland bepalen. 
Agrarisch erfgoed neemt daarbij een bijzondere plaats in. 
In de vorige Statenperiode zijn grote stappen gezet om dit erfgoed te beschermen door 
middel van het aanwijzen van 190 historische boerderijen en toperven van provinciaal 
belang. 
 
Niettemin zijn er toch nog steeds bedreigingen. De omstandigheden en ontwikkelingen zijn 
divers. Denk aan de verdergaande schaalvergroting en de toenemende leegstand van 
agrarische opstallen, aan asbestsanering en aan de veranderende wet- en regelgeving. 
 
Wij verzoeken u in het collegeprogramma op te nemen dat de provincie Zeeland een actieve 
rol zal spelen bij het bevorderen en uitwerken van maatregelen die verdere achteruitgang 
van het aanzien van het platteland, verpaupering en onnodige afbraak van historisch 
waardevolle complexen, tegengaan. 
 
Wij doen daarbij de volgende aanbevelingen: 
 
Asbestsanering 
Asbest op een cultuurhistorisch waardevolle landbouwschuur kan, vooral in het kader van 
de landelijke asbestregelgeving, ertoe leiden dat de eigenaar besluit tot afbraak van de 



schuur. Dit terwijl het asbest vervangen kan worden door beeldbepalende, passende 
dakbedekking. Wij verwijzen hierbij naar de gids In Groningen gaat het dak eraf! Nieuwe 
kansen voor agrarische daken, die onlangs in opdracht van de provincie Groningen door de 
Boerderijenstichting Groningen en Libau is ontwikkeld. Ook de provincie Zeeland kan met 
betrekking tot asbestsanering bij historische boerderijen stimulerend optreden. 
 
Rood voor Rood-regeling 
Voorkom het slopen van monumentale of beeldbepalende erfbebouwing door het verlenen  
van een extra of een groter bouwblok. 
 
Nieuwe Economische Dragers (NED’s)  
Het toestaan van nieuwe verdienmodellen in de historische gebouwen draagt bij aan de 
financiering van herstel, instandhouding en doorontwikkeling. 
 
Zorg voor een actieve inbreng van erfgoedorganisaties en monumenten deskundigen in de 
voorbereiding van gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies. Schat hierbij de deskundige 
inbreng van erfgoedorganisaties op waarde.  
 
Binnenkort, op vrijdag 12 april 2019, wordt het rapport Betere Bestemming voor de 
Boerderij gepubliceerd. Dit rapport bevat zeer nuttige aanbevelingen voor zowel eigenaren 
van historische boerderijen als voor de Zeeuwse overheden. 
Een demo van het rapport, dat is uitgevoerd en gefinancierd vanuit het Rijksprogramma 
Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is verkrijgbaar bij 
projectleider Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed 
Zeeland.  
 
Tenslotte  
De Boerderijenstichting Zeeland beschikt over vrijwilligers die expertise beschikbaar stellen, 
zowel aan eigenaren als aan overheden.  Momenteel worden de diverse expertises 
verbonden binnen het Netwerk Erfgoed en Ruimte, dat medio 2018 van start is gegaan. 
 
Daarnaast overleggen wij over tal van belemmerende factoren, zoals verzekerbaarheid van 
de monumentale schuren en tekortschietend beleid, rechtstreeks en via ons nationale 
netwerk Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN). 
 
Wij verzoeken u dit werk blijvend te bevorderen en te faciliteren.  
 
Met hoogachting, 
Bestuur Boerderijenstichting Zeeland. 




