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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In mei/juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de vier Nieuwe Hollandse Waterlinie provincies ingestemd met 
het nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie en de planning van indiening bij UNESCO in januari 2018. 
 
Aanleiding/ voorgeschiedenis 
Begin 2017 hebben de Stelling van Amsterdam en het Rijk een Minor Boundary Modification (kleine 
grensaanpassing) van haar Werelderfgoed ingediend bij UNESCO ter goedkeuring door het Werelderfgoed 
Comité. Vlak voor de zomer kwam ICOMOS (het adviesorgaan van UNESCO) met een negatief advies over de 
voorgestelde grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam. Het advies om de ingediende grensaanpassing 
niet goed te keuren is tijdens de jaarvergadering van UNESCO overgenomen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het besluit van UNESCO is van invloed op de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor het eerst 
worden namelijk de grensaanpassing van de werelderfgoedsite Stelling van Amsterdam, de uitbreiding daarvan 
met de Nieuwe Hollandse Waterlinie én de complexiteit van de beschermingsopgave in hoog stedelijk gebied aan 
elkaar gekoppeld. 
In vervolg op dit besluit zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met UNESCO/ICOMOS, de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed en het Ministerie van OC&W en heeft er een peerreview (een advies bezoek) van twee 
UNESCO experts plaatsgevonden. Conclusie van deze gesprekken is dat het kwalitatieve al erg sterke 
nominatiedossier voor de Nieuwe Hollandse waterlinie, de grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam en 
de antwoorden op het advies samengevoegd moeten worden tot één nieuw dossier: een Significant Boundary 
Modification. Dit kost tijd en afstemming tussen de projectorganisaties van de Linie en de Stelling, het Rijk, 
UNESCO en onze partners. Dit maakt het niet realistisch om in januari 2018 bij UNESCO in Parijs het 
nominatiedossier in te dienen. 
De Liniecommissie heeft daarom een verzoek ingediend bij het Ministerie om later te kunnen indienen. In 
afwachting van het antwoord op ons verzoek is al gestart met een intensievere samenwerking tussen de 
projectorganisaties van Linie en Stelling. Doel is om voor de zomer van 2018 de aangepaste nominatie in de 
vorm van een Significant Boundary Modification opnieuw in Gedeputeerde Staten van de vier provincies vast te 
stellen. 
 



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Vertraging van het verkrijgen van de Werelderfgoed status voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2019 wordt niet 
gehaald. Duidelijkheid over de nieuwe datum ligt op dit moment als vraag bij het ministerie van OC&W. 
 
Financiële consequenties 

Er zijn extra kosten, deze kunnen uit de reserves van het Linieteam worden betaald. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de zomer van 2018 zal opnieuw besluitvorming over het Nominatiedossier plaatsvinden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


