
Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

Geachte leden,

Ik schrijf u deze brief namens de leden van de Liniecommissie Hollandse Waterlinies. Ons  
commissielid en uw collega Rob van Muilekom is op de hoogte van deze brief. Wij willen onze 
zorgen uiten over de besluitvorming met betrekking tot het Ronald McDonald Huis, de vaststelling 
van de Ontwerp Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening in maart 2021.

De aanleiding van deze brief is uw informatiebrief aan uw Staten, die u met onze Liniecommissie 
heeft gedeeld en die wij in onze vergadering hebben besproken.

Het initiatief van verplaatsing van het Ronald McDonald Huis kent een lang proces en nadert nu een 
cruciaal moment. Daarbij is nu alleen locatie E in beeld. Deze locatie valt zoals u weet binnen het 
genomineerd Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Wij maken ons zorgen om de volgende drie 
punten:

1. Het kabinet heeft in december 2018 besloten UNESCO te verzoeken om de werelderfgoedsite 
Stelling van Amsterdam uit te breiden met De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Locatie E bevindt zich op 
het meest smalle en kwetsbare deel van de site. Aantasting op deze plek heeft gevolgen voor de door 
alle provincies gewenste nominatie.

2. Hoewel wij ons beseffen dat locatie E één van de mogelijke locaties voor de bouw van het 
Ronald McDonald Huis is zijn wij bang dat de discussie zich gaat versmallen tot een keuze tussen 
‘zieke kinderen’ en ‘werelderfgoed’. In de beeldvorming moeten we voorkomen dat het lijkt alsof dit 
de enige twee keuzes zijn. Het is daarom belangrijk dat bij het voorleggen van de locaties er 
voldoende aandacht is voor de andere opties en om bij locatie E te benadrukken dat 
er  consequenties zijn voor de Werelderfgoed nominatie. Nadrukkelijk pleiten we ervoor dat 
alternatieve locaties beter onderzocht worden en bezien wordt hoe die aantrekkelijk(er) gemaakt 
kunnen worden voor de gebruikers van het Ronald McDonaldhuis.

 3. In uw brief aan uw Staten schrijft u dat er geen intentie is om de begrenzing van het 
werelderfgoed aan te passen, maar dat dit niet betekent dat er geen ontwikkelingen mogelijk 
zijn. Deze passage in de statenbrief en de daarop volgende uitwerking van de mogelijkheden, is 
begrijpelijk voor de compleetheid van de informatie aan uw Staten. Er moet wel opgemerkt worden 
dat ontwikkelingen in dit specifieke gebied en op deze schaal tot gevolg kunnen hebben dat de 
Werelderfgoed status wordt afgewezen. Dit is iets wat wij als Liniecommissie willen voorkomen. 

Wij vertrouwen er op dat u deze punten mee zult nemen in uw verdere besluitvorming en dat 
u rekening zal houden met de door ons allen gewenste werelderfgoedstatus voor de Hollandse 
Waterlinies. Wij kijken er in ieder geval naar uit om komende zomer samen te vieren dat 
Nederland een nieuwe bijzondere UNESCO site rijker is. Wij kunnen instemmen als u deze brief aan 
uw staten wilt sturen.
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