Het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, heeft advies uitgebracht over de nominatie van de Hollandse
Waterlinies.

Hollandse Waterlinies zijn Werelderfgoed waardig
Het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, heeft advies uitgebracht over de nominatie
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam,
samen straks de Hollandse Waterlinies. In dit advies concludeert ICOMOS dat de
uitbreiding Werelderfgoed waardig is en de unieke uitzonderlijke waarde van de
Stelling van Amsterdam versterkt. Maar er staat ook een aantal kritische punten in
het advies. ICOMOS vraagt zich af of het genomineerde Werelderfgoed wel voldoende
beschermd is tegen de grote ruimtelijke druk in sommige delen ervan en vraagt
Nederland om nog eens kritisch te kijken naar de bescherming.
ICOMOS adviseert het Werelderfgoed comité, dat tussen 16 en 31 juli online bijeenkomt, om
niet direct in te schrijven, dit heet een referral. Een referral geeft Nederland de mogelijkheid

om binnen maximaal 3 jaar antwoord te geven op de vragen en adviezen van ICOMOS. Na
het beantwoorden van de vragen zal ICOMOS opnieuw een advies uitbrengen aan het
Werelderfgoed comité.
Het Werelderfgoed comité neemt uiteindelijk het besluit over de nominatie. Het comité
neemt de erkenning van de unieke uitzonderlijke waarde en de bevindingen van ICOMOS
over de bescherming mee in de overwegingen. Het comité kan het advies overnemen, maar
kan ook besluiten om af te wijken van dit advies. Eind juli 2021 neemt het comité haar
definitieve besluit.
De vier Linieprovincies; Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en het Rijk
zijn blij dat ICOMOS de unieke kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies erkent. De komende
tijd wordt het advies bestudeerd en bepalen de samenwerkende linieprovincies en het Rijk
hoe Nederland omgaat met de aandachtspunten die ICOMOS formuleert.

Meer informatie
Bekijk voor meer beleidsinformatie de website Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Wilt u weten wat er te doen is op de forten, vestingen en kastelen? Bekijk de
nieuwe publiekswebsite Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Publieksinformatie
Publieksinformatie, marketing en promotie zijn ondergebracht bij de Stichting Liniebreed
Ondernemen. Bekijk de website Liniebreed Ondernemen en de website Forten voor
informatie over alle Waterlinies in Nederland.

Kenniscentrum Waterlinies
Inhoudelijke rapporten en achtergronden kunt u vinden op de website van
het Kenniscentrum Waterlinies.

In- en uitschrijven
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u professioneel betrokken bent bij of interesse hebt
voor het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). U kunt zich onderaan deze
nieuwsbrief uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Op de website
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie kunt u zich inschrijven.
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten op de forten, vestingen en kastelen? U kunt zich
inschrijven voor de publieksnieuwsbrief.

