Ingezonden mededeling

Zes gemeenten stellen paraplubestemmingsplannen Waterlinie vast

Uniforme bescherming én
ontwikkeling van unieke Waterlinie
De Nieuwe Hollandse
Waterlinie staat op de voorlopige werelderfgoedlijst van
UNESCO, als uitbreiding van
de Stelling van Amsterdam.
De gemeenteraden van
Vianen, Leerdam, Culemborg,
Lingewaal, Gorinchem en

Uniek gebied
De Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd
vanaf 1815, was een verdedigingslinie met
water als verdedigingswapen. Als de vijand
kwam, konden met een ingenieus systeem
van dijken, kanalen en sluizen stroken
weiland onder water gezet worden. Zo werd
het land moeilijk begaanbaar. Tegenwoordig
worden de ruim 50 forten gebruikt voor
recreatie, als museum of voor de natuur.
Fiets- en wandelpaden verbinden de forten
onderling en zorgen dat je de geschiedenis
volop kunt beleven.

Zaltbommel stelden ieder gelijktijdig - een zogenoemd
paraplubestemmingsplan vast voor de uniforme
bescherming van deze unieke
Waterlinie. Naast bescherming, bieden de nieuwe regels
door maatwerk ook ruimte
voor ontwikkelingen. Door
samen gelijkluidende regels

Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

vast te stellen, kunnen initia-

UNESCO
De Stelling van Amsterdam is al vanaf
1996 UNESCO Werelderfgoed. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie hoopt de status in
2019 te krijgen. De twee waterlinies samen
vertellen het complete verhaal van de strategische inzet van water bij de verdediging
van Nederland. Afgelopen jaren is hard
gewerkt aan de renovatie en ontwikkeling
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is
meer dan 200 miljoen geïnvesteerd. De
werelderfgoedstatus is belangrijk voor zowel
het behoud en de verdere ontwikkeling van
de forten als voor het toerisme. De waterlinies samen worden daarmee het grootste
werelderfgoed van Nederland en komen in
een lijst van gerenommeerde erfgoederen

tieven nu op een vergelijkbare
manier worden begeleid en
getoetst.
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Positieve ervaringen

als de Chinese Muur of the Hadrian Wall in
Engeland.

Erfgoed en ondernemen
De zes gemeenten ten zuiden van de Lek
wilden de kernkwaliteiten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie in hun gemeente op
een gelijksoortige manier beschermen.
Maar hoe zorg je dat er ook nog ondernomen kan worden? Wat doe je als je een fort
wilt verbouwen of een nieuw fruitbedrijf
wilt starten? De nieuwe regels gaan uit van
maatwerk. In het gebied langs de hoofdverdedigingslijn en rond de forten – de
kernzone met karakteristieke gebouwen en
landschap – is minder ruimte voor ontwikkeling, daarbuiten kan juist meer dan voorheen. Dat vraagt om een goede omgang met
de kernkwaliteiten.
Hoe toetsen?
Het bestemmingsplan Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW) bestaat uit een set regels
met een toelichting en een zoneringskaart.
Dit is de planologisch-juridische basis. De
boekjes “Kernkwaliteiten NHW” (bijlagen
bij de bestemmingsplannen) beschrijven
per gebied de kernkwaliteiten. Dit is het
inhoudelijk beoordelingskader over hoe om
te gaan met die kwaliteiten. Naast de beoordeling op de bestemming Waterlinie worden
initiatieven getoetst op onderliggend
bestemmingsplan. De gemeente maakt
deze integrale afweging. Bij grootschalige
ingrepen kan het landelijk Kwaliteitsteam
om advies worden gevraagd.
Op dezelfde manier toetsen
De gemeenten stelden de regels tegelijk
vast, om te zorgen dat de toetsing eenduidig
plaatsvindt. Dat biedt helderheid aan inwoners en ondernemers. Parallel aan de planologische verankering liep een kennistraject,
bedoeld om uniforme plantoetsing in de
praktijk mogelijk te maken. Plantoetsers van
de verschillende gemeenten, omgevingsdienst en monumenten- en/of welstandscommissies werden betrokken. Hoe

Slot Loevestein

beoordeel je bijvoorbeeld een initiatief
om een bedrijfsgebouw te plaatsen in het
bijzondere linielandschap? Of het verzetten van grond? Verschillende casussen
passeerden de revue tijdens werksessies
en kwamen aan bod in nieuwsbrieven. De
plantoetsers maakten zich de regels eigen
en deelden knelpunten en ervaringen.
Dit heeft geresulteerd in de handleiding
‘Leren van plantoetsen’, met tekst en
uitleg over hoe om te gaan met initiatieven
in de Waterlinie. Deze is zowel voor initiatiefnemers als plantoetsers bedoeld (te
vinden op www.hollandsewaterlinie.nl).
Fort Asperen

Unieke samenwerking
In een gezamenlijk proces onder begeleiding van de provincie Gelderland
regelden de zes gemeenten – uit drie
provincies – dankzij een unieke samenwerking de eenduidige bescherming van
de Waterlinie. Een mooi resultaat met het
oog op de gewenste status als UNESCO
Werelderfgoed. Tijdens een evaluatie
spraken de gemeenten hun waardering uit
over deze manier van samenwerken. Ook
gaven zij verschillende verbeterpunten
aan. Zie het kader voor de belangrijkste
ervaringen.
Zie ook www.hollandsewaterlinie.nl

• Dit traject is uitgevoerd in een gezamenlijk
proces met een stuurgroep met alle
wethouders RO. Voorzitter was de wethouder
van Gorinchem. De provincie Gelderland
ondersteunde dit.
• De samenwerking was soepel en constructief,
mede dankzij de coördinatie vanuit de
provincie.
• Het intensieve communiceren met in iedere
gemeente dezelfde boodschappen, had een
goede uitwerking. Net als het actief en open
reageren op weerstanden.
• De manier van samenwerken is meteen ook
gebruikt in andere projecten met andere
gemeenten.
• Goed om verder te kijken dan enkel vaststelling
van plannen, de inbreng van plantoetsers in
relatie tot de praktijk is heel waardevol.
• De keuze voor een paraplubestemmingsplan
was achteraf gezien juist. Het was efficiënt dat
elke gemeente de eigen procedure volgde: dicht
bij burgers en dicht bij zichzelf.
• Verhelderend was het overzicht van wijzigingen
t.o.v. van de voorgaande bestemmingsplannen
(‘verschillennotitie’). Het werd als service
aangeboden naar de gemeenteraden.

Verbeterpunten
• Het planschadedossier had al bij de
bestuursovereenkomst moeten worden
besproken. Dat had onduidelijkheid bij de
omgeving kunnen voorkomen.
• De aanloop naar de daadwerkelijke
start van het samenwerkingstraject - de
bestuursovereenkomst in 2014 - was vrij lang.
• Gemeenten moesten in aanvang hun best doen
om de provincie breder te laten kijken dan
alleen de belangen van de Waterlinie.
• De nieuwe regels zijn soepeler waar het kan,
en blijven streng waar het moet. Teveel praten
in termen van bescherming veroorzaakte bij
sommige partijen het gevoel van beperking.
• Aandachtspunt: waarborgen van gelijke
toetsing en de nieuwe rol van het landelijke
kwaliteitsteam. Hier zijn nog geen ervaringen
mee.
• Aandachtspunt: zorgen voor een vervolg in
andere steden en provincies.
• Aandachtspunt: duidelijk blijven maken dat
UNESCO geen extra regels met zich meebrengt.
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