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,QOHLGLQJ
Het Panorama Krayenhoff II, ofwel het ontwerp Linieperspectief is op 18 maart 2003 aan de provincie
Utrecht gestuurd door de Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).
Panorama Krayenhoff II is een ontwerpplan voor de NHW. Krayenhoff II laat het Linieperspectief
zien zoals dat op 12 december 2002 door de Stuurgroep, mede op basis van de ontvangen reacties op
het voorontwerp, is vastgesteld. In de bijlage vindt u het commentaar en de reactie van de Stuurgroep
op de reacties op het voorontwerp (bijgevoegd). In de bijgaande brief is gevraagd om een accordering
voor juli 2003 (bijgevoegd). Van provincies en BRU wordt gevraagd om: instemming met de inhoud
van deel III “Bescherming en ontwikkeling” en de bereidheid tot het inzetten van middelen in de
planperiode tot 2020.

Het Panorama Krayenhoff II is opgesteld door de Stuurgroep Nationaal Project NHW, met als
eerstverantwoordelijk bewindspersoon de minister van LNV. In de stuurgroep zitten
vertegenwoordigers van de departementen OC&W, LNV, VROM en V&W, gedeputeerden van de vijf
waterlinieprovincies en vertegenwoordigers van de waterschappen en de gemeenten. De provincie
Utrecht wordt in deze stuurgroep vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Streng.

Wij hebben op basis van de eerste versie voor het ontwerp Streekplan, de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur en de landschapsvisie een voorstel opgesteld voor de reactie op het Panorama
Krayenhoff II. Het voorgestelde is verwerkt in de notitie “reactie Panorama Krayenhoff II” waarin
voorstellen zijn gedaan over hoe te reageren om Panorama Krayenhoff II. Samengevat wordt het
volgende voorgesteld:
� Instemmen met de visie en ambitie voor de NHW in Panorama Krayenhoff II
� Instemmen met de wens tot wettelijke bescherming van de NHW
� Voorgestelde planologische regime verwerken in het Streekplan
� Verantwoordelijkheid nemen voor de “projectenveloppe” Vechtstreek Zuid en Rijnauwen en

Vechten
� In het traject voor de begroting 2004 en de cultuurnota  (v.a. 2005) inzetten op financiële middelen

voor de uitvoering van Panorama Krayenhoff II.
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Besluit van Provinciale Staten van de provincie Utrecht houdende instemming met de voorstellen in de
notitie “Reactie Panorama Krayenhoff II”

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 mei 2003, dienst/sector R&G, nummer XXXX;

Besluiten:
1. In te stemmen met de voorstellen in de notitie “reactie Panorama Krayenhoff II”
2. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om op basis van de notitie “reactie Panorama

Krayenhoff II” een schriftelijke reactie op te stellen en naar de Nationale Stuurgroep NHW te
sturen.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Duurzaam behoud van de NHW, versterken van de samenhang van de elementen van de NHW met en
in het landschap en het beter zichtbaar, beleefbaar en bekend maken van de NHW. Dit sluit aan op de
koers voor de NHW zoals geformuleerd in de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)
die in december 2002 is vastgesteld.

$UJXPHQWHQ
1. Het voorgestelde beleid in Panorama Krayenhoff II sluit direct aan op voorstellen en

uitgangspunten in de CHS voor de NHW. Het Panorama Krayenhoff II biedt daarmee een kans om
onze wensen voor de NHW te verwezenlijken

2. De NHW is één van de belangrijkste monumenten van Nederland. Dit blijkt onder andere uit de
nominatie voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco en het feit dat de NHW in de Belvederenota
als enige Belvederegebied is aangewezen als “Nationaal Project”. Dit rechtvaardigt de inzet van
zowel planologische als andere middelen om de NHW te behouden en ontwikkelen.

3. Door de omvang van de NHW en daarmee samenhangend de bestuurlijke opdeling van de NHW
was het in het verleden moeilijk om de NHW in zijn geheel duurzaam te behouden en
ontwikkelen. Panorama Krayenhoff II biedt een kans om vanuit een gemeenschappelijk concept te
werken aan het behouden en ontwikkelen van de NHW.

4. Het grootste deel van de linie ligt in de Provincie Utrecht. Panorama Krayenhoff II, de houding en
inzet van de provincie Utrecht is cruciaal in het proces voor de NHW. Een positieve houding ten
opzichte van het Panorama sluit bovendien aan op de voortrekkersrol die de provincie steeds heeft
genomen.

5. De in Panorama Krayenhoff II voorgestelde Belvederecontour voor het planologische beleid en de
ruimtelijke regimes passen in het eerste concept van het ontwerpstreekplan

6. Het voorgestelde beleid is stimulerend voor de recreatie in de regio

.DQWWHNHQLQJHQ
Financiën: Panorama Krayenhoff II heeft geen financiële paragraaf. Het is nog onduidelijk hoe de
uitvoering van Panorama Krayenhoff II gefinancierd wordt. Wat betreft een eventuele financiële
bijdrage van de provincie is voorgesteld om in het traject voor de begroting 2004 en de cultuurnota
(v.a. 2005) in te zetten op financiële middelen voor de uitvoering van Panorama Krayenhoff II.

&RPPXQLFDWLH
Naar aanleiding van de behandeling in PS zal een persbericht worden uitgebracht waarin wordt
aangegeven dat de provincie Utrecht het Panorama Krayenhoff II ziet als een belangrijkste stap in het
duurzaam behouden en  ontwikkelen van de NHW en het beter beleefbaar maken van de Linie voor
het publiek. Daarnaast wordt aangegeven dat de provincie zich hier ook actief voor in wil zetten en
wordt in dat kader gewezen op het agenda 2010 project voor fort Vechten. In de loop van de tijd zal
actief worden ingezet op het zichtbaar maken van de rol van de provincie bij de ontwikkeling van de
NHW bijvoorbeeld door persberichten en eventueel artikelen.

%LMODJHQ
� Notitie “reactie Panorama Krayenhoff II”
� Samenvatting Panorama Krayenhoff II
� Panorama Krayenhoff II en bijlage liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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