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Wij willen meer duidelijkheid over wat een SITE HOLDER precies doet, gaat het om 1 persoon, hoeveel  

krijgt hij/zij betaald, welke vaardigheden zou zo iemand moeten hebben en hoeveel geld blijft er nog 

over van het budget voor onderhoud van de gebieden en objecten die wij in de UNESCO 

wereldranglijst willen zetten.

De siteholder voert de basistaken van het Werelderfgoedverdrag  uit en faciliteert 

werelderfgoedbrede zaken zoals het nakomen van de rapportageverplichtingen naar UNESCO, 

bijvoorbeeld de ‘state of conservation-reports’en de periodieke zesjarige rapportage. De vier 

provincies zullen samen de verantwoordelijkheid als siteholder op zich nemen. De kern hiervan is 

(voor de Stelling van Amsterdam gebeurt dit al) en blijft:

 Beschermen en behouden van de Uitzonderlijke Universele Waarden die UNESCO heeft 

benoemd voor het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA) en Nieuwe Hollandse 

Waterlinie (NHW);
 Het breed uitdragen en bekend maken van deze Uitzonderlijke Universele Waarden.

Hier ontstaan diverse werkzaamheden uit die zijn opgenomen in het managementplan (pagina 31 

t/m 35).

De siteholder is niet 1 persoon maar een samenwerkingsorganisatie/programmabureau van circa 5 

fte die werken onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de door de provincies op te richten 

Gemeenschappelijk Orgaan. Deze medewerkers worden door de provincies of andere betrokken 

organisaties gedetacheerd naar het programmabureau. Daarnaast wordt tot de capaciteit van de 

siteholder de inzet van het Kwaliteitsteam van de Linie en de secretaris van dit team, de inzet van 

menskracht voor de coördinatie en begeleiding van (vrijwilligers van) het Kenniscentrum Waterlinies 

gerekend en de opdrachtverlening aan de Stichting Liniebreed Ondernemen voor de 

publiekscommunicatie.

De totale kosten voor de siteholdertaken worden geschat op ca 1 miljoen euro per jaar. Dit bedrag 

wordt gezamenlijk gedragen. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland ieder 30% van de 

kosten en de provincie Noord-Brabant 10 %  (zie pag. 121 van het managementplan). De kosten 

vanuit de provincie Utrecht worden gefinancierd uit de structurele middelen die in het 

coalitieakkoord zijn vrijgemaakt voor de NHW/ SvA en hebben geen invloed op het budget dat 

geprogrammeerd staat voor onderhoud van de gebieden en objecten.


