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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Graag geven wij u kennis van het programmaplan (2016-2019) voor het Utrechtse deel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA) dat wij op 28 juni jl. hebben vastgesteld.  
Samen met onze collega-provincies en onze partners in het veld werken wij de komende periode verder aan een 
prachtig (beoogd) Werelderfgoed. Het Utrechtse programmaplan NHW & SvA is geschreven om helderheid te 
geven over de rol, focus en werkwijze van de provincie Utrecht voor het Utrechtse deel van de NHW & SvA. Dit 
wetende en uitdragende, kunnen wij goed in verbinding treden met onze partners en samen met hen tot resultaat 
komen. Het Utrechtse programma NHW & SvA is een organisch programma. Dat wil zeggen dat we bewust 
ruimte houden om onderdelen de komende tijd in dialoog met onze partners in te vullen. Het geeft handvatten 
voor het Utrechtse programmateam NHW & SvA, onze beleidscollega’s en de provincie als geheel.  
 
Aanleiding 
In het Utrechtse coalitieakkoord In verbinding! 2015-2019 spraken wij af dat we ons blijven inzetten voor de NHW, 
zoals nu beleidsmatig is verankerd in de Cultuur- en erfgoednota “Alles is Nu” (2016-2019). Hierbij is de NHW 
uitgebreid met het Utrechtse deel van de SvA. 
 
In ons coalitieakkoord staat ook dat wij voor het Utrechtse deel van NHW & SvA zoeken naar innovatieve en 
revolverende mogelijkheden voor de financiering van het behoud en beleefbaar blijven van de NHW. We kijken 
daarbij ook naar de markt. De NHW biedt immers goede kansen voor behoud in combinatie met exploitatie door 
ondernemingen. De Werelderfgoedstatus kan de (inter)nationale aantrekkelijkheid voor de markt versterken. 
 
Voorgeschiedenis 

De koers voor het landelijk programma voor NHW en SvA is in oktober 2014 vastgelegd in het Pact van Altena. 
Voor het Utrechtse deel is in het coalitieakkoord ‘In Verbinding!  2015-2019 van de provincie Utrecht opgenomen 
dat we: 

 uitvoering geven aan  wat in de Cultuurnota 2016-2019 aan kaders is gesteld voor de NHW en SvA met 
bijbehorende meetpunten; 

 het nominatiedossier voor het UNESCO werelderfgoed van de NHW als uitbreiding van de SvA verder 
uitwerken; 

 zoeken naar innovatieve en revolverende mogelijkheden voor de financiering van de NHW. 



 

  

 

Voor de ontwikkeling van de NHW en voor de landelijke samenwerking zijn hiertoe middelen vastgelegd in het 
coalitieakkoord. Vanwege de beoogde gezamenlijke UNESCO status van NHW en SvA worden beleid en 
uitvoering van NHW verbreed met het Utrechtse deel van de SvA. In de Cultuur- en Erfgoednota “Alles is Nu” 
2016-2019 is de beleidsmatige verankering van de SvA en NHW opgenomen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het programmaplan voor het Utrechtse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam, 
geeft inzicht in de nieuwe aanpak voor dit gebied. Het accent verschuift de komende jaren van investeren in 
restauraties en renovaties, naar integrale gebiedsontwikkeling waarin maatschappelijke benutting en beheer 
essentieel zijn. Daarmee verandert ook de rol, focus en werkwijze van de provincie Utrecht. De provincie gaat 
integraal, samen en in verbinding met onze partners aan de slag en geeft hierin uitvoering aan de doelstellingen 
van het Pact van Altena en de Cultuur- en erfgoednota “Alles is Nu” (2016-2019). 
De ambitie is daarbij om het militaire werelderfgoed (gebouw en gebied) van de NHW en SvA beter te verbinden, 
te versterken en te verzelfstandigen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met de vaststelling van het organisch programmaplan is een werkwijze, in verbinding met partners en andere 
beleidsvelden, vastgesteld voor het thematisch invulling geven aan de SMART-doelen uit de Cultuur- en 
Erfgoednota. De samenwerking is vraag gestuurd op projectniveau en proactief of aanjagend in de provinciale 
aandachtsgebieden. 
 
Financiële consequenties 
Beschikbaar budget en co-financiering 
Voor de periode 2015-2019 is er maximaal € 13,5 miljoen beschikbaar voor het Utrechts deel van de NHW en 
SvA. Hiervan is direct € 4 miljoen beschikbaar gekomen in 2015 en toegevoegd aan de Reserve NHW. Vanuit het 
resultaat van de jaarrekening 2015 is ongeveer € 3,8 mln. beschikbaar, dit wordt toegevoegd in de besluitvorming 
bij de kadernota. Totaal is op dit moment dus € 7,8 mln. beschikbaar. De overige middelen spaart de provincie in 
de periode 2016-2019 bij elkaar, doordat een deel van de toekomstige positieve rekeningresultaten ten gunste 
van dit programma bestemd wordt. Daarnaast is er structureel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
interprovinciale samenwerking van de provincie Utrecht (Liniebreed programma / UNESCO-nominatie).  
 
Bij alle inzet wordt nagegaan of de provinciale inzet in verhouding staat tot de provinciale ambities en de 
bijdragen van anderen. Omdat we uitgaan van maatwerk, stellen we hier geen standaardeisen aan. In de 
jaarlijkse voortgangsrapportage lichten we dit toe. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de jaarlijkse voortgangsrapportage informeren we u over de voortgang op onze ambities en de samenwerking 
met partners en partijen in het veld. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, W. van Beek 
De secretaris, H.Goedhart  
 


