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’Als het water je aan de lippen komt..’
Maryann Glorie 

(Programmamanager NHW/SvA provincie Utrecht)
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Unesco-nominatie 

NHW 
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Werelderfgoed

https://youtu.be/fF_nES_LRHA?t=1m20s
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Huidige structuur rondom het programma NHW
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de historische context

2003 Besluit Ministerraad (Panorama Krayenhoff)

2005 Bestuursovereenkomst 5 Ministeries en 5 Provincies

2012 Bestuursovereenkomst Pact van Rijnauwen

2014 Bestuursovereenkomst Pact van Altena 4 provincies

2017 GS (4 provincies) besluit indiening Nominatiedossier NHW

najaar 2017 verandering van aanpak (NHW en aanpassing SvA

in één dossier) en daarmee 2018 opnieuw besluitvorming.
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Grote betrokkenheid
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Steunbetuiging 20 april 2017
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Pact van Ruigenhoek (PU) sinds 

november 2017
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Bescherming

▪ Alle gebouwde NHW objecten zijn 
beschermd als Rijksmonumenten

▪ NHW is daarmee het grootste 
Rijksmonument van Nederland

▪ Het strategisch landschap en de 
waterstaatkundige werking zijn 
beschermd via het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro)

▪ Daarmee is de bescherming van de 
kernkwaliteiten van de NHW landelijk
geborgd.

▪ En vertaald in de Utrechtse PRS en PRV

Conclusie

De huidige ruimtelijke bescherming 
van het erfgoed verandert niet met de 
UNESCO werelderfgoedstatus.

“Wel gaat de vrijblijvendheid eraf”
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Hollandse waterlinies, bondgenoot  bij ruimtelijke 

ontwikkelingen (althans tot 2018)

https://www.bing.com/videos/search?q=verplaatsing+kazemat+nieuwegein&&view=detail&mid=15F2746B41F30F18799015F2746B41F30F187990&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=fietsbrug+Nigtevegt&&view=detail&mid=F4D038BC0949B3AF1BEEF4D038BC0949B3AF1BEE&&FORM=VRDGAR
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En toen werd het 2018……….
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‘Nederland heeft een nieuwe werkelijkheid’

Het kabinet wil versneld van het gas af 

De huizenmarkt is oververhit

En de draaischijf Utrecht loopt vast

• Juni 2018 voornemen 
harmonisatie beleid voor het hele werelderfgoed (4 provincies)

• Oktober 2018 voornemen
grensaanpassingen NHW en samenvoeging met grensaanpassing 

SvA
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’Als het water je aan de lippen komt..’

Inhoud:

• Meer dan 10 jaar investeren in de NHW (ruim 200 miljoen)

• Sinds 2012 werken aan de ambitie om de 

werelderfgoedstatus voor de NHW binnen te halen: LEUK

• Na jaren van stilstand in de woningmarkt en in de 

economie ineens groeiambities binnen de provincie 

Utrecht: BELANGRIJK

• En ook nog harmoniseren van beleid over de 4 provincies 

heen: RUIMTELIJKE BELEID NIET DOMEIN VAN DE 

Provincie Utrecht ALLEEN……..

• Indiening nominatiedossier in 2019 harde afspraak
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’Als het water je aan de lippen komt..’

Organisatorische dilemma’s:

• Bestuurlijk opdrachtgever PU versus Lid Liniecommissie (4 

provincies samen incl. RCE als adviseur)

• Ambtelijk opdrachtgever PU versus haar rol als 

concernmanager en daarmee ook opdrachtgever voor de 

groeiambitie PU

• Beleidsafdelingen versus programma’s, papieren 

werkelijkheid versus de echte werkelijkheid

• Verantwoordelijkheid Programmamanager Liniebreed

versus verantwoordelijkheid Programmamanager NHW 

Utrecht (Maryann)
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’Als het water je aan de lippen komt..’

Samenwerking:

• Actief elkaar opzoeken werd toevallig horen….

• Leuk werd lastig …..

• Transparant en open werd kaarten tegen de borst…

• Ambtenaren werden ‘bestuurders’….

• GS nog een half jaar aan het roer en dan verkiezingen….

• Opdrachtgever was ook opdrachtgever Liniebreed……
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’Als het water je aan de lippen komt..’
( is dit herkenbaar?)

Opdracht:

In groepjes in gesprek met de volgende vragen:

• Wat zou jij doen in mijn situatie en waarom?
• Stoppen (opdracht teruggeven)

• Onder tafel houden en doorgaan (‘blindpaard’)

• Strijd aangaan met open vizier

• En wat heb je dan nodig?

• Plenair terugkoppeling (tips voor de toekomst)
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’Als het water je aan de lippen komt..’
( wat heb ik gedaan!)

Ik stond er ambtelijk ‘alleen’ voor…..

Dat was onveilig…..

Maar het vertrouwen tussen de gedeputeerde en mij 

was groot

Dus wij gingen samen met ‘open vizier de strijd aan’.
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UNESCO ambitie NHW en 

Groeiambities Provincie Utrecht 

“Mei 2018” 
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Kansen

Het landschap van de NHW en SvA bijdraagt aan:

• Identiteit van gebieden

• Vestigingsklimaat

• Groene recreatieve long rond de stad Utrecht

• Klimaat adaptatie

• Gezonde leefomgeving

• Werkgelegenheid voor MBOers en LBOers

• Toeristische potentie van het landelijk gebied

• Verdienmodel binnen het landelijk gebied
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Uitdagingen

o.a.

• Mobiliteit: (o.a. A27, A12, NRU, N411)

• Woningbouw (A12 zone, rode contour) U-Ned

• Energietransitie (zonnevelden, windmolens, geothermie)

• Waterveiligheid/klimaatadaptatie (Dijkversterking)

• Transitie landbouw

• ….
Dit vraagt van ons creativiteit in de wijze van oplossen, vooraan in 

het proces betrekken en waarschijnlijk extra geld.
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Pact van Ruigenhoek: ambassadeur 

bescherming ingezet (goed netwerk)
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Aantasting en/of versterking?
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We zijn er nog niet.... Rijk bekijkt in mei/juni opnieuw 

de situatie (impactanalyse + advies ICOMOS)
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Filmpje nominatie Werelderfgoed Hollandse 

Waterlinies uit NOS-journaal 28 december jl. 


