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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding en voorgeschiedenis 
De Stelling van Amsterdam (SvA) is sinds 1996 werelderfgoed. De provincie Noord-Holland en de provincie 
Utrecht zijn gezamenlijk ‘siteholder’. Utrecht heeft dit ruimtelijk vertaald in de PRS en de PRV, maar in overleg de 
overige taken die hiermee verband houden overgelaten aan de provincie Noord-Holland.  
 
Het opstellen van het managementplan voor een werelderfgoed is sinds 2005 een vereiste van UNESCO om 
werelderfgoed te mogen blijven. In 2013 en 2014 heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor de bestaande 
Nederlandse werelderfgoederen met als doel alle Nederlandse werelderfgoederen zonder managementplan 
alsnog van een managementplan te voorzien. Het Rijk (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) heeft hier als 
aanspreekpunt voor UNESCO afspraken over gemaakt namens alle Nederlandse werelderfgoederen.  
 
Momenteel wordt door de provincies van de Nieuw Hollandse Waterlinie gewerkt aan het opstellen van een 
nominatiedossier (inclusief managementplan) ten einde werelderfgoed te worden als uitbreiding van de SvA.   
De planning is dat in 2018 het nominatiedossier NHW ingediend zal gaan worden bij UNESCO. In overleg met de 
RCE is besloten het managementplan SvA in 2016 in te dienen bij UNESCO. Bij de indiening van het 
nominatiedossier in 2018 zullen beide managementplannen (SvA en NHW) worden voorzien van een 
overkoepelend document om de verbinding te waarborgen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het 
managementplan SvA ook vastgesteld. 
 
Essentie / samenvatting: 
Samen met de provincie Noord-Holland is de provincie Utrecht siteholder voor de SvA. Er liggen zes forten van 

de SvA in de provincie Utrecht. Met het managementplan Werelderfgoed SvA leveren de provincies Noord-

Holland en Utrecht de door UNESCO gevraagde informatie over hun activiteiten als siteholders voor de periode 
2015 tot 2023. Het plan biedt duidelijkheid over wat de siteholders de komende jaren gaan doen om de SvA te 
behouden en te beschermen. Het plan geeft aan hoe de siteholders daarbij omgaan met de wensen en belangen, 
activiteiten en rollen van betrokken partijen in het gebied van de SvA.  
 
 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het indienen van het managementplan SvA voldoen de siteholders tijdig aan de formele verplichting van 
UNESCO. In termen van het coalitieakkoord ‘In verbinding’ zal goed behoud, beheer en bescherming van de 
werelderfgoedstatus van de SvA bijdragen aan een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een 
goed vestigingsklimaat. Utrecht blijft ook voor de toekomst aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven.  
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen directe financiële gevolgen die voortvloeien uit dit managementplan. UNESCO legt geen financiële 
verplichtingen op en vraagt alleen het managementplan te monitoren. In de provincie Utrecht hebben we er in 
2015 voor gekozen wel enkele financiele bijdragen aan onderdelen van de Utrechtse forten van de Stelling van 
Amsterdam te leveren (o.a. vanuit Cultureel Ondernemerschap). In de aanbiedingsbrief die door het Rijk aan 
UNESCO wordt verzonden zullen de financiele bijdragen van de provincie Utrecht worden opgenomen en 
toegelicht. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Nadat het Managementplan Stelling van Amsterdam in GS Utrecht is vastgesteld, wordt het door het Rijk 

ingediend bij UNESCO. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


