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Eerder hebben de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam u uitgenodigd om deel te nemen 

aan een brede bijeenkomst Gebiedsperspectief Kinderdijk, die heeft plaats gevonden op 21 

september jl. in Bleskensgraaf. Het perspectief is opgesteld onder leiding van de stuurgroep 

Kinderdijk, waarin de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK), gemeenten Alblasserdam en 

Molenlanden, het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincie 

Zuid-Holland samenwerken. 

Hierbij bieden wij u ter kennisneming de definitieve versie van het rapport aan. Eveneens bieden 

wij u het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk aan, dat de stuurgroep Kinderdijk op basis 

van het gebiedsperspectief heeft opgesteld. De stuurgroep adviseert de raden van beide 

gemeentes, het bestuur van het Waterschap, de provincie Zuid-Holland en de Raad van Toezicht 

van de SWEK om deze notitie te aanvaarden als basis voor beleid en de daaruit voortvloeiende 

maatregelen. Behalve aan Provinciale Staten worden deze stukken ook aangeboden aan de 

raden van beide gemeenten en het bestuur van het Waterschap.  

De ambitie van de stuurgroep Kinderdijk is de ontwikkeling van het werelderfgoed en het 

toenemende toerisme samen te laten gaan met het verbeteren van de leefbaarheid, het 

behouden van de beleving, rust en ruimte en het versterken van de natuur. De ambities en de 

noodzakelijke maatregelen hebben niet alleen betrekking op het gebied van het werelderfgoed, 

maar strekken zich uit over het direct omliggende gebied tot ver daarbuiten en bestrijken 

verschillende aandachtsgebieden (RO, waterveiligheid, natuur, toerisme, economie, vervoer). 

Binnen de provincie zijn dan ook de diverse beleidsvelden bij het gebiedsperspectief betrokken. 

In een volgende fase zullen de voorgestelde maatregelen worden getoetst aan wet- en 

regelgeving, vastgesteld beleid en uitvoeringsprogramma’s. 

In het kader van de uitwerking van het gebiedsperspectief zal de governance door de betrokken 

partijen tegen het licht worden gehouden. Daarbij zal in overleg met de samenwerkende partijen 
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worden gekeken naar een uitwerking van de governance die passend is voor het gebied en de 

belangen die daar spelen. Daar is de (rechts)vorm van samenwerking volgend, waarbij niet uit te 

sluiten is dat huidige rechtsvorm aanpassing behoeft in dit kader. Over de mogelijke rol van de 

provincie hierbij wordt u in een later stadium (na uitwerking) geïnformeerd.    

Naar ons idee biedt het voorliggende rapport een inspirerend, wenkend perspectief voor hoe je 

met kwetsbaar UNESCO-werelderfgoed kunt omgaan. Uniek is dat alle gebiedspartners, inclusief 

bewoners, het eens zijn over de kaders en vinden dat de doorontwikkeling van een toeristische 

hotspot hand in hand kan gaan met leefbaarheid en duurzaamheid door bepaalde maatregelen te 

treffen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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1. Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk

2. Gebiedsperspectief Kinderdijk
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