
Vragen aan B&W van de gemeente De Ronde Venen met betrekking tot haar werelderfgoed.
Is het B&W bekend dat:

1. de gemeente een deel van het Unesco erkend werelderfgoed van de Stelling van 
Amsterdam herbergt,

2. de uitbreiding daarvan met de Nieuwe Hollandse Waterlinie door het Rijk is genomineerd 
bij de Unesco,

3. de gemeente die nominatie ondersteunt,
4. voor het Elbedal bij Dresden de status van erfgoed is ingetrokken,
5. Nederland de Werelderfgoed Conventie (Stockholm, 1972) heeft geratificeerd,
6. deze Nederland verplicht het erfgoed in stand te houden,
7. behoud van Unesco werelderfgoed status rijks-top-prioriteit is en is vastgelegd in 

wetgeving,
8. deze status een aanzienlijke economische factor is als toeristische trekpleister,
9. Icomos de Unesco adviseert op gebied van het cultuurerfgoed,
10. deze adviezen richtinggevend zijn voor besluiten van het Unesco-Werelderfgoed Comité
11. Icomos.nl deze vertaling als Leidraad voor Heritage Impact Assessments inzake culturele 

werelderfgoederen heeft gepubliceerd,
12. Daarin Heritage impact Assessment ( HIA ) staat voor CHER ( CultuurHistorische 

EffectRapportage ) en OUV voor Outstanding Unsiversal Values ofwel kernkwaliteiten ofwel 
UUW ( Uitzonderlijke en Universele Waarden),

13. De overheid op 22 augustus 2011 het besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
( BARRO ) heeft uitgevaardigd,

14. Bijlage 8 van deze Barro ten aanzien van de waterlinies de samenhang, de grote openheid, 
het groene en overwegend rustig karakter en de groene en relatief stille ring rond 
Amsterdam als kernkwalieiten benoemt,

15. De leidraad voorschrijft ( art 2-1-7 ) dat bij MER-plichtige projecten in werelderfgoed deze 
leidraad moet worden gehanteerd

16. Deze leidraad voorschrijft ( art 2-1-6 ) dat daar waar ontwikkelingen invloed kunnen 
hebben op de OUV van een werelderfgoed, de kernkwaliteiten van het culturele (en/of 
natuurlijke) erfgoed altijd centraal moeten staan in een voorstel en deze bij iedere 
algemene beoordeling (bijv. een milieueffectrapportage – MER) in een vroeg stadium naar 
voren moeten worden gebracht. Beheerders en beleidsmakers moeten afwegen of het 
behoud van het erfgoed zwaarder moet wegen dan concurrerende belangen en 
ontwikkelingen. Centraal daarbij staat de vraag of er sprake is van een bedreiging of risico 
voor de werelderfgoedstatus. In het CHER-rapport moet dit duidelijk worden aangegeven,

17. Volgens bijlage 3B van de leidraad de effectsomvang van windturbines in werelderfgoed op 
zijn minst als matig moet worden beoordeeld,

18. Arcadis in 2018 een HIA rapport met betrekking tot de Stelling van Amsterdam heeft 
gepubliceerd,

19. Dit rapport stelt dat ten aanzien van werelderfgoederen al het mogelijke moet worden 
gedaan om de kernkwaliteiten te versterken en nadelige gevolgen ervoor te voorkomen en 
te minimaliseren, ( p 96 )

20. Volgens dit rapport ontwikkelingen met een matig effect alleen onder strenge voorwaarden
(nee tenzij) te rechtvaardigen zijn, ( p 100 )

21. Één van die strenge voorwaarden behelst het op grond van zwaarwegend belang 
beargumenteerd uitsluiten van alternatieve opties, ( p 100 )

22. In 1990 de gemeente- en provinciegrens zodanig is verlegd dat ten einde het Geingebied en
de Stelling van Amsterdam beter te behouden deze onder één bestuur zijn gebracht. (p 10 )
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