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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-710903214 DOS-2016-
0006773

Onderwerp

Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk

Advies

1 .  Vast te stellen de GS-brief aan PS Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst

Werelderfgoed Kinderdijk; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst

Werelderfgoed Kinderdijk. 

Besluit GS
1 . Vastgesteld de GS-brief aan PS over het Gebiedsperspectief Kinderdijk;
2. Kennis genomen van het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk;
3. Vastgesteld de publiekssamenvatting bij het voorstel Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies

Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk. 

Bijlagen

1 .  GS-brief aan PS  over Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst Werelderfgoed

Kinderdijk;

2.  Gebiedsperspectief Kinderdijk; 

3.  Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 november 2019 5 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Zie bijgevoegde GS-brief aan PS.

Voorafgaande besluitvorming

Over het Gebiedsperspectief

Eind november 2017 heeft toenmalig portefeuillehouder Bom-Lemstra GS geÏnformeerd over de

start van een breed Gebiedsperspectief voor Kinderdijk-Alblasserdam, dat gemeenten

Molenwaard en Alblasserdam met steun van de provincie en met betrokkenheid van inwoners en

partijen als waterschap, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk  (SWEK) en Raad voor Cultureel

Erfgoed voorbereidden. Het bleek echter veel tijd te vragen om tot een gedragen

Gebiedsperspectief te komen. GS is op 7 februari 2019 met een D-memo geïnformeerd over de

voortgang van het Gebiedsperspectief.

De governance

In het kader van de uitwerking van het gebiedsperspectief zullen de betrokken partijen de

governance opnieuw tegen het licht houden.

Tot 2013 bestond de Raad van Toezicht van SWEK uit zes overheden, waaronder de provincie.

Na een statutenwijziging in 2013 werd de governance door de verschillende overheden op

afstand geplaatst. Aanleiding voor de wijziging in de organisatie en aansturing van SWEK was dat

er in 2011/2012 grote financiële tekorten waren. De provincie bleef betrokken in het kader van de

erfgoedlijn Waterdriehoek en vanuit haar ruimtelijke taak. 

Sinds 1997 staan de molens van Kinderdijk op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In 2016

hebben de volgende partijen de instemmingsverklaring voor het - door de UNESCO

voorgeschreven - Managementplan voor het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout ondertekend:

SWEK, Waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam en gemeente Molenwaard. De

provincie is geen ondertekenaar van de instemmingsverklaring, omdat het managementplan de

uitvoering op lokaal niveau betreft. Aan de uitvoering van het managementplan zijn een

kerngroep (ambtelijk) en een stuurgroep verbonden; de provincie is in beide overleggen ambtelijk

vertegenwoordigd. Deze stuurgroep heeft ook een rol bij de totstandkoming van het

gebiedsperspectief.
 

Financieel en fiscaal kader

· Bedrag ex BTW: n.v.t.

· Programma: 3.4 Goede ruimtelijke kwaliteit

· Financiële risico’s: In het kader van de uitwerking van het gebiedsperspectief zullen

eventuele benodigde financiële middelen in kaart worden gebracht.
 

Juridisch kader

 

Bij de uitwerking van het gebiedsperspectief zullen de voorgestelde maatregelen worden getoetst

aan wet- en regelgeving. 
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2  Proces

 

De ambities en de noodzakelijke maatregelen zoals geschetst in het gebiedsperspectief 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. Ruimtelijke ingrepen, waterstaatkundige

maatregelen en toenemend toerisme vergen een nieuwe blik op de ontwikkeling van het

werelderfgoed en omgeving. Behalve aan PS worden het Gebiedsperspectief en het Advies

Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk in oktober/november 2019 voorgelegd  aan de raden van

beide gemeenten en het bestuur van het Waterschap.  

 

De stuurgroep Kinderdijk 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. 

 

In een volgende fase  zal worden bezien in hoeverre de voorgestelde maatregelen mogelijk zijn

binnen de wet en regelgeving, vastgesteld beleid en uitvoeringsprogramma’s. In overleg met de

samenwerkende partijen zal worden gezocht 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.  
 

4 Participatie

 

De stuurgroep Kinderdijk is bij het formuleren van de ambitie geïnspireerd door de vele bijdragen

uit de samenleving. De gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en omwonenden, die de

afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, waren daarbij van groot belang. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie vindt plaats door de stuurgroep Kinderdijk, waarin de gemeenten Alblasserdam en

Molenlanden, de RCE, het Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland

vertegenwoordigd zijn.    

 


