Mondelinge vragen - De toekomst van de Bruine Vloot, varend erfgoed, moet volle kracht vooruit.
Provinciale Staten - 8 maart 2021

Donderdag 4 maart vond in het Zuiderzeemuseum een symposium plaats over de toekomst van de
Bruine Vloot. Dit symposium was mede op initiatief van de gemeente Enkhuizen 1.

De Bruine Vloot heeft te kampen met een omzetverlies van 70 tot 80 procent door de coronacrisis.
Het maatschappelijk belang van het varend cultureel erfgoed is nogmaals onderstreept tijdens het
symposium, niet alleen om de vloot bescherming te bieden, maar is tevens van onmisbaar belang
voor bijvoorbeeld zeilmakers, horeca, havens en musea. Noord-Holland kent veel vissersplaatsen
langs de vormige Zuiderzee. De Bruine vloot is daarom van groot belang voor het Noord-Hollandse
varend cultureel erfgoed.

Het CDA is verheugd dat de provincie Noord-Holland de oproep van andere provincies, zoals
Overijssel, deelt om de Bruine Vloot op de Unesco Werelderfgoed lijst te plaatsen.

Tijdens het symposium kwam ook naar voren dat er wordt gewerkt aan een investeringsfonds. Veel
schippers krijgen geen geld van culturele fondsen omdat ze te commercieel zijn, terwijl ze bij banken
nul op rekest krijgen omdat ze niet commercieel genoeg zijn. De provincies Overijssel, Flevoland en
Friesland laten onderzoeken of schippers via externe financiers geld kunnen krijgen.

Vragen
-

Is Gedeputeerde op de hoogte van het onderzoek van de provincies Overijssel, Flevoland en
Friesland? Doet de provincie Noord-Holland mee aan dit onderzoek? Zo nee; waarom niet?
En welke acties onderneemt GS richting Den Haag om de toekomst van de Bruine Vloot te
waarborgen?
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen onderzoekt hoe schippers, gemeenten
en provincies beter kunnen gaan samenwerken om toeristen straks weer een, voor de hele
wereld, unieke historische scheepservaring te bieden. Draagt GS hier aan bij? Zo nee, bent u
bereid dit alsnog te gaan doen?
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