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Oprichting siteholder Hollandse Waterlinies

Geachte leden,
Middels deze memo wil ik u graag informeren over de oprichting van de siteholder Hollandse Waterlinies.
Op 2 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten:
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies aan te gaan met de
colleges van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, teneinde “Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Hollandse Waterlinies” op te richten, onder voorbehoud van toestemming door uw
Staten;
de portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed aan te wijzen als lid van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse
Waterlinies en de portefeuillehouder Financiën als zijn vervanger, ingaande op het moment dat de gemeenschappelijk regeling in werking treedt;
dat de provincie Utrecht het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies gaat vertegenwoordigen in
het rechtsverkeer.
Bij de keuze voor deze samenwerkingsvorm in 2020 is daarbij gebruik gemaakt van het toetsingskader uit de nota
Verbonden Partijen 2017:
1. Is er sprake van een publiek belang? → Ja
2. Is de betrokkenheid van andere partijen nodig? → Ja
3. Vraagt het publieke belang om actieve betrokkenheid van de provincie? → Ja
4. Is een rechtspersoonlijkheid wenselijk? → Ja
5. Heeft de privaatrechtelijke rechtsvorm nadrukkelijk de voorkeur? → Nee
Een Gemeenschappelijk Orgaan is dan een logische uitkomst en voor dit geval ook de meest passende vorm
(niet te licht, niet te zwaar). Deze keuze is ook in lijn met de nieuwe Nota Samenwerkende Partijen.
Op 8 juli 2020 hebben uw Staten toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling
werelderfgoed Hollandse Waterlinies teneinde de oprichting van “Gemeenschappelijke Orgaan Hollandse Waterlinies” mogelijk te maken samen met de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, onder voorbehoud van toekenning van de werelderfgoedstatus aan de Hollandse Waterlinies.
Deze toekenning heeft op 26 juli 2021 plaatsgevonden. Daarna zijn vervolgbesluiten voorbereid die door de vier
provincies genomen moesten worden om de in 2020 vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling in werking te
laten treden en het Gemeenschappelijk Orgaan daadwerkelijk op te richten.
Het eerste besluit betreft de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier provincies, die zag
toe op de samenwerking bij het realiseren van de werelderfgoedstatus. Zodra de GR in werking is getreden gaat
de onder de samenwerkingsovereenkomst functionerende Liniecommissie over in het GO siteholder. Het andere
besluit regelt het mandaat, de volmacht en machtiging aan het GO. Een en ander als beoogd in de GR. Naast dit
mandaat verlenen Gedeputeerde Staten en commissarissen van de Koning van de provincies ook mandaat, volmacht en machtiging aan de gedeputeerde van de provincie Utrecht om mede namens hen privaatrechtelijke

rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van besluitvorming van het gemeenschappelijk orgaan, aansluitend
bij de positie van de provincie Utrecht als centrumprovincie.
Deze besluiten zijn door Gedeputeerde Staten van de vier provincies genomen. In Utrecht op 15 maart jl. Daarna
heeft op 24 maart de oprichtingsvergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies plaatsgevonden.
Binnen het gemeenschappelijk orgaan kunnen de colleges van Gedeputeerde Staten met elkaar afspraken maken over de uitvoering van het siteholderschap. Het gemeenschappelijk orgaan heeft namens de vier provincies
een duidelijke beleidsdoelstelling; namelijk het beschermen, beheren en uitdragen van de werelderfgoedwaarde
van de werelderfgoedsite. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wet- en regelgeving op het gebied van monumenten- en ruimtelijk beleid en waarbij coördinatie en samenwerking nodig is om dit te kunnen vervullen. De colleges
van Gedeputeerde Staten verlenen aan het gemeenschappelijk orgaan mandaat voor besluiten ter uitvoering van
o.a. de volgende taken:
Verzorgen van de benodigde afstemming en communicatie met betrekking tot de beleidsdoelstellingen tussen alle betrokken publieke en private partijen;
Stimuleren en controleren van de bescherming en het behoud van de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies als geheel;
Opstellen, actualiseren en realiseren van het managementplan van het werelderfgoed;
Verantwoording naar het Rijk over zaken die rondom het werelderfgoed spelen;
Nakomen van rapportageverplichtingen naar UNESCO.
Daarbij worden geen ruimtelijke bevoegdheden van de provincie overgedragen. De provincie blijft bevoegd gezag
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling op haar eigen grondgebied.

2

