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Bestuurlijk Platform Kinderdijk

Onderwerp

Deelname GS aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk 

 

Geachte leden Bestuurlijk Platform Kinderdijk, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Graag bevestigen wij dat mevrouw W.H. de Zoete - van der Hout namens het college van

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal deelnemen aan het Bestuurlijk Platform Kinderdijk.

Hieronder lichten we dit toe.  

Wij onderschrijven van harte de ambitie van het gebiedsperspectief Toekomst Werelderfgoed

Kinderdijk om de ontwikkeling van het Unesco-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. Zoals bekend, is in het kader van de uitwerking van

het gebiedsperspectief, de governance door de betrokken partijen opnieuw tegen het licht

gehouden. Wij hebben de rol van de provincie hierbij onderzocht en zijn van mening dat de

positie van de provincie niet wijzigt. 

De betrokkenheid van de provincie bij het Werelderfgoed Kinderdijk is door het ontwikkelde

gebiedsperspectief wel groter dan voorheen. De ambities en de noodzakelijke maatregelen van

het gebiedsperspectief strekken zich namelijk uit over het direct omliggende gebied tot ver

daarbuiten en bestrijken verschillende aandachtsgebieden (RO, waterveiligheid, natuur, toerisme,

economie, vervoer). Ruimtelijke ingrepen, waterstaatkundige maatregelen en toenemend

toerisme vergen een nieuwe blik op de ontwikkeling van het werelderfgoed en omgeving. De

meerwaarde van het gebiedsperspectief en bijbehorend uitvoeringsprogramma is dat het de

opgaven bij Kinderdijk in een bovenlokaal perspectief plaatst en lokale partijen helpt om de

problematiek die het hebben van een internationaal icoon op lokaal niveau met zich meebrengt

beter te hanteren, beter samen te werken en te investeren in kwaliteit. De provincie heeft bij de

bovenlokale samenwerking een belangrijke rol.  

De afgelopen jaren was de provincie ambtelijk vertegenwoordigd in zowel het kernteam als in de

stuurgroep. Incidenteel was er overleg op bestuurlijk niveau. De veranderde rol van de stuurgroep

Kinderdijk heeft ertoe geleid dat de stuurgroep Kinderdijk op 1 oktober 2020 heeft besloten haar
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naam te veranderen in ‘Bestuurlijk Platform Kinderdijk’. In deze veranderde rol past meer

bestuurlijke betrokkenheid vanuit de provincie.  

Het feit dat het om Unesco-Werelderfgoed gaat, dat het belangrijke relaties heeft met de gehele

omliggende regio en dat vele beleidsvelden van de provincie Zuid-Holland betrokken zijn, maakt

dat wij bestuurlijke vertegenwoordiging van belang vinden. Wij zijn blij dat mevrouw W.H. de

Zoete - van der Hout namens ons bereid is aan het Bestuurlijk Platform deel te nemen. 

Voor de goede orde merken wij tot slot nog op dat het Bestuurlijk Platform Kinderdijk geen

besluitvormend gremium is, maar alleen consulterend en afstemmend. Besluitvorming en toezicht

op verplichtingen blijven derhalve voorbehouden aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Wij wensen u veel succes met de uitwerking van het gebiedsperspectief Toekomst

Werelderfgoed Kinderdijk. Als provincie dragen wij daaraan graag bij. 

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


