
PROVINCIE:: UTRECHT 

Aan: 
J. van Doesburgh-Ferwerda 

In afschrift aan: 
Provinciale Staten van Utrecht 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

18-12-2018 
81E2960A 
20-11-2018 
81E16FD3 
Kaart totale waterliniegebied 

DOMEIN 

REFERENTIE 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

LFO 
Referentie 
+31 30 258 3186 
maryann.glorie@provincie-utrecht.nl 

ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan het college van GS, 
gesteld door mevrouw J. van Doesburgh-Ferwerda van de 
WO-fractie betreffende Unesco-nominatiedossier (d.d. 20- 
11-2018). 

Geachte mevrouw Van Doesburgh-Ferwerda, 

Uw vragen betreffende het Unesco-nominatiedossier met de nieuwe sitebegrenzing, voorzien wij bij deze van 
antwoord. 

Toelichting: 
Op 16 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht besloten om de nominatie van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie tot Werelderfgoed voor te dragen voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus. Bij de SB 
Accordering Unesco-nominatiedossier uitbreiding Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
op 26 november is een kaart toegevoegd, met de nieuwe sitebegrenzing. Voorafgaande aan dit besluit heeft 
binnen de provincie Utrecht een zorgvuldige afweging plaatsgevonden waarin de grote uitdaging van de 
maatschappelijke (groei-) opgaven die ruimte vragen te combineren met het aantrekkelijk houden van de regio. 
Dit heeft er toe geleid dat enkele gebieden binnen de ring Utrecht uit de begrenzing van het toekomstige 
Werelderfgoed worden gehouden om verstedelijking mogelijk te maken. 

1. Bent u zich er van bewust dat de kernen, Loenen aan de Vecht, Vreeland en Nigtevecht niet op de 
kaart staan? 

Antwoord: 
De meegestuurde kaart verwijst alleen naar dat gedeelte van het waterliniegebied waar de 
sitebegrenzing is gewijzigd om verstedelijking binnen de ring Utrecht mogelijk te maken. In de bijlage 
hebben we de totale kaart met de sitebegrenzing bijgesloten. 

2. Zou het niet goed zijn om de gemeente Vijfheerenlanden ook direct toe te voegen? 
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3. Antwoord: 
Ja, in toekomstige kaarten zal Vijfheerenlanden worden opgenomen in plaats van Vianen, Leerdam en 
Zederik. 

4. Is deze kaart al aan andere instanties gestuurd? Mocht dat zo zijn, kunt u dat nog corrigeren? 

Antwoord: 
Gedeputeerde Staten heeft de kaarten naar de minister voor vaststelling en doorgeleiding naar Unesco 
gestuurd. De kaarten zijn op dit moment alleen gedeeld tijdens overlegsituaties tussen de 
linieprovincies, betrokken gemeenten en enkele stakeholders, zoals betrokken grootgrondeigenaren. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

2 
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