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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756296059 

DOS-2016-0006773

Onderwerp

Deelname GS aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk waarin wordt aangegeven dat

mevrouw W.H. de Zoete-van der Hout namens GS zal deelnemen aan het Bestuurlijk

Platform Kinderdijk.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de brief aan Bestuurlijk Platform

Kinderdijk onder de aandacht wordt gebracht. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief, waarin GS aangeven dat

mevrouw de Zoete-van der Hout zal deelnemen aan het Bestuurlijk Platform Kinderdijk. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. brief GS aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk over deelname GS;

2. brief GS aan PS waarbij brief aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk onder de aandacht wordt

gebracht. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 december 2020 23 december 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In het kader van de uitwerking van het gebiedsperspectief Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk is

de governance door de betrokken partijen opnieuw tegen het licht gehouden. De betrokkenheid

van de provincie bij het Werelderfgoed Kinderdijk is door het ontwikkelde gebiedsperspectief

groter dan voorheen. 

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

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 bestuurlijke vertegenwoordiging van belang

is. 

Financieel en fiscaal kader

Er is geen structurele financiële relatie met Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Wel zijn aan de

stichting incidenteel subsidies verstrekt vanuit de regeling voor onderhoud en draaipremie

molens, erfgoedlijnen (erfgoedlijn Waterdriehoek) en via de landschapstafel. 

Bedrag excl B.T.W.: n.v.t.

Programma: 4 Concurrerend Zuid Holland.

Financiële risico’s: n.v.t.

Juridisch kader

In verband met mogelijk juridische consequenties is informatie ingewonnen bij Eenheid

Verbonden Partijen en de afdeling Financiële en Juridische zaken. Conclusie is 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. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het gebiedsperspectief en Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk zijn op 5 november 2019

voorgelegd aan het college van GS. GS hebben ze vervolgens t.k. voorgelegd aan PS.  Op 4

december 2019 heeft de commissie BMM besloten het gebiedsperspectief Kinderdijk te

bespreken in het voorjaar van 2020. De bespreking is vervolgens naar september verschoven,

omdat de digitale commissievergaderingen van april tot en met juni zich moesten beperken tot de

meest urgente onderwerpen. Op 16 september 2020 heeft bespreking in commissie BMM

plaatsgevonden. 

 

3 Proces

 

Bestuurlijk Platform Kinderdijk zal worden geïnformeerd via bijgaande brief. 
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4 Participatie en rolneming

 

In het Bestuurlijk Platform Kinderdijk zijn naast provincie Zuid-Holland de volgende partijen

vertegenwoordigd: gemeente Molenlanden, gemeente Alblasserdam, Waterschap Rivierenland,

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 

PZH is vanuit diverse beleidsvelden betrokken. Er vindt binnen de organisatie afstemming plaats

via de zogeheten ‘Community Kinderdijk’.

 

5 Communicatiestrategie

N.v.t.


