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DATUM 9-6-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Toezenden ICOMOS advies Hollandse Waterlinies 

 

Geachte dames en heren, 

 

Afgelopen vrijdag bent u geïnformeerd over de adviezen van ICOMOS over de werelderfgoednominaties van de 

Hollandse Waterlinies en de Limes. Op dat moment waren de officiële adviezen nog niet beschikbaar op de 

website van ICOMOS en zaten dus niet bij de stukken. Voor wat betreft de Limes stond in zowel de brief van de 

Stuurgroep Limes, als het bijgevoegde nieuwsbericht een link opgenomen waar later op de dag het volledige 

ICOMOS advies te vinden was. Voor de Hollandse Waterlinies was dit niet het geval.  

 

Op verzoek van de fractie van JA21 zijn de volledige adviezen afgelopen maandag alsnog aan u toegestuurd en 

tevens hebben wij de link toegevoegd aan onze nieuwsberichten. Terugkijkend had het college echter 

zorgvuldiger om moeten gaan met haar actieve informatieplicht en ook het advies over de Hollandse Waterlinies 

actief ter beschikking moeten stellen. Daarvoor zou u niet afhankelijk moeten zijn van een vraag vanuit uw Staten.  

 

In de Liniecommissie, waarin de vier provincies vertegenwoordigd zijn, was in overleg met de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed een andere werkafspraak gemaakt dan bij de Limes. Hier was afgesproken om in een 

statenbrief de belangrijkste elementen van het advies te duiden. Dit ook tegen de achtergrond dat het volledige 

advies wordt gepubliceerd op de website van ICOMOS en dus openbaar is. Wij menen dat wij hier hetzelfde 

hadden moeten handelen als bij de Limes door ook de link vrijdagmiddag aan u toe te sturen.  

 

Het college hecht zeer aan openheid en transparantie en betreurt om die reden deze gang van zaken. Wij zullen 

in de toekomst scherp blijven toezien dat u als Provinciale Staten op de juiste manier uw informatie krijgt, zodat u 

uw functie optimaal kunt uitoefenen.   

 

Rob van Muilekom 

Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed 

 

 

 


