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Onderwerp Statenbrief: Methode van begrenzing toekomst UNESCO werelderfgoed gebied Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en stand van zaken UNESCO-nominatie 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Graag geven wij u kennis van de methode waarop de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als toekomstig 
werelderfgoed begrensd gaat worden. Wij hebben op 29 november jl. ingestemd met deze methode. 
Daarnaast is besloten om in het voorjaar van 2017 de gedetailleerde begrenzing vast te stellen als onderdeel van 
het in te dienen nominatiedossier. Het uitgangspunt is dat alle delen die beoordeeld zijn als ‘van uitzonderli jke 
universele waarde’ genomineerd worden voor de werelderfgoed status. Op advies van de Liniecommissie 
(bestuurlijk overleg portefeuillehouders van provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant) 
wordt voorgesteld om geen bufferzone in te stellen, omdat bestaande beschermingsregimes de begrenzing 
voldoende bescherming bieden. 
 
Aanleiding 

De samenwerkende provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant (Liniecommissie) hebben 
opdracht gegeven aan het Linieteam –de interprovinciale ‘werkorganisatie’ van de Liniecommissie- om samen de 
UNESCO-nominatie van de NHW voor te bereiden. In de huidige conceptversie van het nominatiedossier is de 
beschrijving en de verantwoording van ‘de uitzonderlijke universele waarden’ nagenoeg afgerond. De exacte 
begrenzing van het toekomstige werelderfgoed gebied is een belangrijke vervolgstap in het nominatiedossier. De 
begrenzing geeft aan welke gebieden, structuren en elementen onderdeel uit gaan maken van het werelderfgoed. 
Dit gebied krijgt bij de aanwijzing de UNESCO werelderfgoed status en is het gebied waarvoor de 
samenwerkende provincies de verantwoordelijkheid nemen als siteholder. Bovendien is dit het gebied waarvoor 
het ruimtelijk werelderfgoed beleid van de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen geldt. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Rijk plaatste de NHW in 2011 op de voorlopige Werelderfgoedlijst, als uitbreiding van het bestaande 
Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (SvA). Met de ondertekening van het ‘Pact van Altena’ (oktober 2014)  
spraken de samenwerkende provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant de ambitie uit om 
de NHW voor te dragen als Werelderfgoed. In ons coalitieakkoord ‘In Verbinding!’ 2015-2019 is opgenomen dat 
we het nominatiedossier voor het UNESCO werelderfgoed van de NHW als uitbreiding van de Stelling van 
Amsterdam (SvA) verder uitwerken. Het streven is om in 2019 de werelderfgoed status voor de NHW te 
verkrijgen als uitbreiding op het bestaande werelderfgoed SvA. 
 
 
 
 



 

  

 

Essentie / samenvatting: 
In de huidige concept versie van het nominatiedossier is de beschrijving en verantwoording van ‘de uitzonderlijke 
universele waarden’ nagenoeg afgerond. De exacte begrenzing van het toekomstige werelderfgoed is een 
belangrijke vervolgstap in het nominatiedossier. De begrenzing geeft aan welke gebieden, structuren en 
elementen onderdeel uit gaan maken van het werelderfgoed. De bestaande beschermingsregimes rondom de 
NHW bieden voldoende bescherming tegen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen omdat de eisen zodanig zijn 
dat het behoud van het erfgoed daarmee geborgd is. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de instemming met de voorgestelde methode van begrenzing wordt aangegeven welke gebieden, structuren 
en elementen onderdeel uit gaan maken van het werelderfgoed. Dit gebied krijgt bij aanwijzing de UNESCO 
werelderfgoed status 
 
Financiële consequenties 

In het coalitieakkoord is al structureel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de interprovinciale samenwerking 
van de provincie Utrecht (Liniebreed programma / UNESCO-nominatie/ toekomstig siteholder). 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Indien alle Colleges van GS van de samenwerkende provincies instemmen met de methodiek zal de 
Liniecommissie opdracht geven de begrenzing in detail uit te werken. In mei 2017 zullen de colleges van GS 
verzocht worden te besluiten over het indienen van het nominatiedossier en managementplan bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Het vervolgproces ziet er daarna als volgt uit: 

 Derde kwartaal 2017 Peer review door deskundigen, eventueel aanpassingen verwerken 

 December 2017 Vaststelling Ministerraad 

 Januari 2018 Indiening bij UNESCO WHC 

 2018-2019 Beoordeling door ICOMOS 

 September 2018 Bezoek van ICOMOS vertegenwoordiger 

 Juni 2019 Vergadering UNESCO WHC en besluitvorming 

 
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  
 


