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Onderwerp Statenbrief: 
Vaststelling uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-2024 “Van verdedigingslinie naar inspiratiebron” 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
 
Hierbij informeren wij u dat we de definitieve versie van het uitvoeringsprogramma (onder Omgevingsvisie) 
Hollandse Waterlinies 2021-2024 “Van verdedigingslinie naar inspiratiebron” hebben vastgesteld. 
 
We hebben u reeds uitgebreid geïnformeerd middels de statenbrief van 1 juni. en met betrekking tot het laatste 
jaar van de programmaperiode (2024), hebben we het onder voorbehoud van toekenning van het benodigde 
budget door uw Staten bij de Kadernota 2023 goedgekeurd. De hiervoor benodigde middelen betrekken we bij 
de afweging in de Kadernota 2023. 
 
Op 1 juni jl. hebben wij de conceptversie van dit programma aan uw Staten aangeboden om uw eventuele 
opmerkingen op te halen. Daarop hebben wij opmerkingen van de VVD-fractie ontvangen. Wij danken de VVD-
fractie voor de belangstelling en betrokkenheid bij het programma Hollandse Waterlinies. In de bijgevoegde 
memo gaan wij puntsgewijs in op alle opmerkingen van de VVD-fractie over de meerwaarde van het werken met 
een programma, de koppeling en spanning met andere opgaven en over de relatie met het Unesco 
werelderfgoed-nominatieproces. Naar aanleiding van de eerste opmerking is een alinea toegevoegd aan de 
samenvatting in het programmaplan (p.4) om het programmakarakter te verduidelijken. 
 
Voor de toelichting over het vastgestelde uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-2024 “Van 
verdedigingslinie naar inspiratiebron” verwijzen u graag naar de Statenbrief van 1 juni jl. (nr. 822654F7), die op 23 
juni jl. op de agenda stond van de commissie Bestuur, Economie en Middelen van uw Staten. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Nu, na vaststelling van de definitieve versie van het programma start de uitvoering ervan met onze partners.  
Wij informeren uw Staten over de voortgang via de P&C cyclus. 
 
Bijlagen 
1. Memo met reactie op de opmerkingen van VVD-fractie over het concept-programmaplan. 
2. Uitvoeringsprogrammaplan Hollandse Waterlinies 2021-2024 Van verdedigingslinie naar inspiratiebron.  
3. Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) overzicht, bijlage 2 bij het Uitvoeringsprogrammaplan.  
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