
MEMORANDUM

DATUM

AAN Statencommissie Bestuur Europa Middelen

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Beantwoording vragen CU UNESCO

De ChristenUnie heeft de volgende vragen over het negatieve advies van het adviesorgaan UNESCO over de 
voorgestelde grensaanpassing: 

- had de provincie vooraf met dit scenario rekening gehouden (de berichtgeving was tot nu toe altijd positief en 
optimistisch) 
Ja, de provincie had er rekening mee gehouden dat dit scenario zich zou kunnen voordoen. Tijdens de 
besluitvorming over de voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed op 30 mei jl. is 
aangegeven dat tijdens de toetsing van het nominatiedossier door twee internationale deskundigen (Peer 
Review), voorafgaande aan de indiening , t.a.v. de begrenzing opmerkingen konden ontstaan die van invloed zijn 
op de datum van indiening. De begrenzing van de site van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gebaseerd op 
voorgestelde grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam die op dat moment ter toetsing voorlag bij 
UNESCO. 

-het proces tot het mogelijk verkrijgen van de UNESCO-status wordt vertraagd.
Met welke vertraging wordt momenteel (minimaal en maximaal) rekening gehouden door Gedeputeerde? 
Met de kennis van dit moment wordt rekening gehouden met een vertraging van 1 jaar.

- is het negatief advies ook reden om de risicoparagraaf van dit project aan te gaan scherpen, zowel inhoudelijk 
als financieel? 
Ja, met de samenvoeging van de beiden dossiers, aanpassing van de begrenzing van de Stelling van Amsterdam 
en de uitbreiding ervan met de Nieuwe Hollandse Waterlinie is aanscherping van de risicoparagraaf zowel 
inhoudelijk als financieel nodig. 
 
- in de brief wordt onder 'financiële consequenties' gesteld dat er extra kosten zijn. 
Hoe groot is de financiële tegenvaller precies ?  Hoe groot is de reserve waar extra kosten van worden betaald?
Door het uitstel met 1 jaar en het samenvoegen van de dossiers worden met name kosten gemaakt voor de inzet 
van mensen. De gereserveerde kosten voor vertaling, vormgeving en drukwerk worden verschoven van 2017 
naar 2018. De kosten worden geschat op circa €300.000,- die betaald wordt uit de reserve van circa € 700.000,-.
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