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Huis van Financiën voorgedragen als AGL-erfgoed
13 september 2013 – Het Huis van Financiën in Friescheburg, waar de Kronenburgse
rekenkamer zetelt, is voorgedragen voor de AGL-erfgoedlijst. Dit maakte het ministerie van
cultuur gisteren bekend. Vanuit de rekenkamer zelf is vanochtend verbaasd gereageerd;
een eventuele opname op de lijst betekent vrijwel zeker dat een hoognodige verbouwing
van het oude pand aan allerlei aanvullende regels moet voldoen waardoor mogelijk ettelijke
miljoenen guldens extra moeten worden uitgegeven.
“Hoewel dit gebouw natuurlijk een plaats op een erfgoedlijst verdient, had het ministerie ons beter
moeten informeren over zijn plannen’, zegt een woordvoerder van de rekenkamer. ‘Het Huis van
Financiën is weliswaar een prachtig gebouw, maar heeft een grondige opknapbeurt nodig.
Daarnaast liggen er al jaren plannen klaar voor het bouwen van een nieuwe vleugel. Voor zover wij
weten gaat het ministerie bij de voordracht echter uit van het huidige gebouw; de nieuwe vleugel
zou ervoor kunnen zorgen dat de voordracht geweigerd wordt, of dat we de verbouwingsplannen
moeten omgooien om in het Huis in aanmerking voor opname op de lijst te laten blijven komen.’
Minister van cultuur Baltus Kostrikken (PvG) reageert laconiek op de verbazing van de rekenkamer.
“Het klopt dat het ministerie niet op de hoogte was van de verbouwingsplannen van het Huis van
Financiën”, zegt hij. “Ergens is er tussen beide zijden niet goed gecommuniceerd. Het ministerie
maakt onder andere gebruik van lijsten waarvoor men in overleg met het ministerie erfgoedwaardige gebouwen, objecten, landschappen enzovoort kan aandragen, en soms doet ook het ministerie
zelf suggesties, maar de betrokkenen weten dat gebeurtenissen die invloed uitoefenen op de status
van het aangedragene zo snel mogelijk aan het ministerie moeten worden gemeld. Dat is hier
kennelijk niet goed gegaan.” Volgens de minister is de voordracht al naar het Ylieen-Centrum in
Waterburg op weg. Hij noemt het geen onoverkomelijk probleem wanneer het Huis op de AGLerfgoedlijst zou komen te staan. “Dan moet er nog maar eens naar die verbouwplannen gekeken
worden.”
Op de AGL-Erfgoedlijst staan tot nu toe negen Kronenburgse elementen. In 2004 werden vijf items
aangedragen (elke AGL-lidstaat mag eenmalig maximaal vijf items aandragen in het eerste jaar van
deelname en vervolgens elk jaar één); de andere vier kwamen in 2007, 2008, 2009 en 2011 op de
lijst. De lijst bestaat sinds 2004 en wordt zoals gezegd beheerd door het Ylieen-Centrum in de
Kronenburgse stad Waterburg. De lijst staat op de website van de AGL onder “Cultuur”.

Aarrestad wint verkiezingen
8 september 2013 – De verkiezingen voor het burgemeesterschap
van Waterland die gisteren werden
gehouden, zijn volgens de voorlopige uitslagen ruim gewonnen door
Ed Aarrestad. Zijn belangrijkste
tegenkandidaten, Jan-Albert Ühler
en Fabiana Muntinga-Lombardo,
gaven in de loop van de avond hun
verlies toe en feliciteerden Aarrestad met diens overwinning. De
nieuwe burgemeester zal per 1
oktober in functie treden. Aletta
Haaijer, de huidige burgemeester,
kondigde eind juli haar aftreden
aan, na ruim zeven jaar aan het
hoofd te hebben gestaan van de
gemeente.

Schydtz naar Voskië
10 september 2013 – Minister van
buitenlandse zaken Mathias Schydtz
heeft gisteren en vandaag een
bezoek gebracht aan het ZuidEuropese land Voskië, dat onlangs
toetrad tot de AGL. Het belangrijkste
doel van de minister is het verbeteren van de relatie tussen Voskië en
ons land, dat een kleine deuk opliep
door de Kronenburgse suggestie dat
Voskië nog geen volwaardig lid
moest worden van de AGL. Dat dat
ook de insteek zou zijn van Voskië
zelf op de afgelopen AGL-Conferentie
mocht niet verhinderen dat men in
Voskië thans vindt dat ons land zijn
neus te ver in de Voskische zaken
heeft gestoken. Het land werd op
aandringen van andere AGL-landen
overigens wel volwaardig lid; met
name Issel bleek hier fervent vóór.
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