Factsheet UNESCO

Stelling van Amsterdam
en Nieuwe Hollandse Waterlinie
samen sterker!

Met de ondertekening van het Pact van Altena op 2 oktober 2014 hebben vier provincies de
verantwoordelijkheid voor het Nationale Project Nieuwe Hollandse Waterlinie op zich genomen.
Tegelijkertijd hebben de provincies zich tot doel gesteld het concept nominatiedossier voor UNESCO in
juni 2017 aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aan te bieden, met als doel het verkrijgen van
de UNESCO werelderfgoedstatus in juni 2019. Deze beide punten betekenen een flinke ambitie waar, onder
leiding van het Linieteam, door diverse werkgroepen invulling aan wordt gegeven.

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Werkgroep UNESCO
Doelstelling
De werkgroep UNESCO organiseert een duurzame instandhouding van de Outstanding Universal Values (OUV) van de
Cultural site Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en internationale erkenning en versteviging van
nationaal draagvlak en commitment voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De werkgroep
UNESCO heeft als doel het maken van het nominatiedossier en het daarmee verkrijgen van de werelderfgoedstatus van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.
Taken
De projectgroep UNESCO heeft in het komende jaar de volgende taken:

Beschrijving OUV en Comparative Analyses

Beschrijving Attributen

Uitwerking methodiek Integriteit en Authenticiteit

Inschakelen ICOMOS en versterken internationale banden

Organiseren bestuurlijk en lokaal draagvlak betrokkenen (communicatie)

Opstellen Managementplan, beschrijving van de huidige staat van bescherming en beheer

Definitief siteholderschap

Opstellen concept dossier

Vaststellen Nederlands concept dossier Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS)

Aanleveren Nederlands concept dossier bij RCE t.b.v. bestuurlijke vaststelling Rijk
Planning
De uitvoering van dit projectplan is half oktober 2014 gestart en koerst op afronding in juni 2017. In mei 2015 is door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) duidelijkheid gegeven over de volgorde bepaling van indiening
van de 7 genomineerde sites. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam
betekent dit indiening van het nominatiedossier in juni 2017 en het verkrijgen van de Unesco Werelderfgoedstatus in 2019.
Afstemming
De UNESCO werkgroep richt zich op goede afstemming met de leden van het Linieteam, het managementteam,
de Liniecommissie, en de GSen en PSen van de provincies. Daarnaast is er een goede samenwerking/afstemming
met de andere projectgroepen en derden nodig, o.a: werkgroep bescherming, werkgroep beheer,
werkgroep kennis, werkgroep communicatie, werkgroep financiering, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Stichting Liniebreed Ondernemen, kenniscentrum Liniemuseum, de Stelling van Amsterdam, eigenaren en exploitanten.
Werkgroepleden
Wilt u meer weten neem gerust contact op met één van onderstaande werkgroepleden:
Caroline Bugter (Projectleider)
Caroline.Bugter@provincie-utrecht.nl
Loes van der Vegt (Land-id)
loesvandervegt@land-id.nl
Jeroen Bootsma
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
j.bootsma@cultureelerfgoed.nl
Henk de Jong (Provincie Gelderland)
h.de.jong@gelderland.nl
Roland Blijdenstijn (Provincie Utrecht)
Roland.Blijdenstijn@provincie-utrecht.nl
Joost Findhammer (Provincie Noord-Brabant)
JFindhammer@brabant.nl
Nanette van der Goor
(Provincie Noord-Holland/Stelling van Amsterdam) goorn@noord-holland.nl
Menno Smit (Provincie Utrecht)
menno.smit@provincie-utrecht.nl
Geerke van Splunter (Communicatiemedewerkster) geerke.van.splunter@provincie-utrecht.nl
Erika van Lindenberg (Projectmedewerkster)
erika.van.lindenberg@provincie-utrecht.nl
T (030) 258 2928
Alex Bishop (internationaal adviseur)
axbishop@gmail.com

