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Geachte leden

Uw kenmerk

Betreft: Grenswijzigingen Stelling van Amsterdam bij Edam en 
Hoofddorp

Hierbij informeren wij u hoe wij omgaan met de discussies die zijn 
ontstaan over beide grenswijzigingen.

Inleiding
In de rondvraag van de commissie Economie Financiën en Bestuur van
14 februari jl. is in reactie op de beantwoording van Statenvragen nr.
11 7 gevraagd welke acties wij ondernemen t.a.v. de bescherming van 
het weiland naast bedrijventerrein Oosthuizerweg te Edam.

Bij wijziging van begrenzing zoals vastgelegd in het Barro is 
besluitvorming van UNESCO nodig. In 201 5 dienden wij in 
samenwerking met het Rijk (ministerie OCW) een verzoek in tot een 7- 
tal kleine ontgrenzingen (het Rijk is het orgaan dat dergelijke verzoeken 
bij UNESCO kan doen. De provincie heeft geen direct contact), 
waaronder die bij Edam en Hoofddorp. Op dat moment speelde ook de 
uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie tot één UNESCO werelderfgoed de Hollandse Waterlinies.

Wat vooraf ging
In 1 996 kreeg de Stelling van Amsterdam de status van UNESCO- 
werelderfgoed. Het Rijk heeft de begrenzing vervolgens vastgelegd in 
het Besluit algemene richtlijnen ruimtelijke ordening (Barro). Vanwege 
de instructie van het Rijk zijn wij verplicht deze begrenzing op te 
nemen in onze ruimtelijke verordening.

Daarnaast is bij de gemeente Haarlemmermeer grote zorg ontstaan 
over het vergroten van de begrenzing rondom de Ceniedijk, het 
gedeelte tussen Hoofddorp Station en fort bij Aalsmeer. De gemeente 
valt er over dat deze uitbreiding is opgenomen in de ‘wijziging 
werkingsgebieden ronde 2021 ’ van de Omgevingsverordening Noord - 
Holland 2020 (OV NH 2020) zonder dat deze ter inzage heeft gelegen. 
Zij verzoekt de herbegrenzing ongedaan te maken.
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De gemeente Edam-Volendam is er geen voorstander van het weiland 
binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) te laten plaatsen. Dit 
is ook moeilijk uit te leggen omdat het hier om kernkwaliteiten gaat van 
de Stelling van Amsterdam en niet die van het BPL.

Consequenties begrenzing Geniedijk in Hoofddorp
In 2005 hebben wij met de gemeente Haarlemmermeer in overleg met 
het Rijk afgesproken om de erfgoedsite rondom de Geniedijk te 
verkleinen zodat er diverse ontwikkelingen mogelijk konden worden 
gemaakt in dit gebied. Omdat dit een lange procedure vergt, is ervoor 
gekozen hierop vooruitlopend in onze omgevingsverordening de 
gewenste aanpassing van de begrenzing al door te voeren.

UNESCO heeft toen geadviseerd om deze kleinere voorstellen tot 
grenswijzigingen mee te nemen in het nominatiedossier voor de 
Hollandse Waterlinies. Dit dossier is in 201 9 ingediend bij UNESCO.

Nu opnieuw bij UNESCO een verzoek in te dienen om het 
bedrijventerrein weer binnen de begrenzing van het werelderfgoed op 
te nemen, staat niet in verhouding tot de langdurige en bureaucratische 
procedure die dit vergt. Wat ons betreft is dit dan ook geen optie.

Weiland naast bedrijventerrein Oosthuizerweg in Edam
Bij het bedrijventerrein aan de Oosthuizerweg bleek dat we een onjuiste 
begrenzing hebben aangehouden (hiervoor verwijzen wij naar de 
beantwoording van Statenvragen nr. 1 77), waardoor het onterecht 
buiten de begrenzing van het werelderfgoed viel. UNESCO heeft ons 
verzoek om het bedrijventerrein inclusief het weiland buiten de 
begrenzing te houden, gehonoreerd.

Op 26 juli 2021 heeft UNESCO besloten over de voorgestelde 
grenswijzigingen die in het nominatiedossier Hollandse Waterlinies zijn 
opgenomen. Positief werd besloten over 6 van de 7 voorgestelde 
grenswijzigingen. Het voorstel t.a.v. de grenswijziging bij de Geniedijk 
werd echter niet gehonoreerd.

De consequentie van de UNESCO besluitvorming is dat wij de 
oorspronkelijke en daarmee bredere begrenzing vanuit het Barro weer 
in onze omgevingsverordeningen 2020 (T partiële herziening) en 2022 
(volgens omgevingswet) moesten opnemen. Als provincie zijn wij 
verplicht de instructie van het Rijk te volgen. Om die reden is er ook 
geen inspraak op mogelijk.

Wij hebben overleg gehad met het Rijk en de gemeente Edam- 
Volendam. Naar aanleiding hiervan hebben we geconcludeerd dat het 
weiland op een goede manier is beschermd, ook al is het buiten de 
begrenzing van de Stelling van Amsterdam gesitueerd. Vanuit een 
goede ruimtelijke ordening dienen gemeenten rekening te houden met 
de impact die initiatieven die buiten het werelderfgoed zijn gelegen, 
hebben op de Stelling van Amsterdam.

Wij zullen laten onderzoeken in hoeverre er nog kernkwaliteiten 
aanwezig zijn op en rondom het weiland. Deze vraag nemen wij mee in 
de gebiedsanalyse voor het noordelijk deel van de Stelling van
Amsterdam (SvA) die wij momenteel laten opstellen. Het proces gaat in 
maart van start met een ambtelijk overleg over het concept. De 
verwachting is dat deze gebiedsanalyse op 1 juni 2022 gereed is. De 
gemeente dient dan rekening te houden met de geconstateerde 
kernkwaliteiten.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

voorzitterprovinciesecretaris

dc IlseR.M. Bergkamp

Wij begrijpen de zorgen van de gemeente. De belangen in dit gebied 
zijn groot en wij willen hier ook graag samen in optrekken met 
gemeente en Rijk om de mogelijke juridische en financiële 
consequenties te onderzoeken en oplossingsgericht om te gaan met de 
resultaten van nader onderzoek. Het Rijk heeft hier ook (juridische) 
capaciteit voor toegezegd. Overigens zijn er geen consequenties voor 
onherroepelijke bestemmingsplannen.

In oktober is de gemeente Haarlemmermeer reeds ambtelijk op de 
hoogte gebracht van het negatieve UNESCO-besluit. Hierop is een 
werkgroep gemeente, provincie en Rijk (Rijkdienst voor Cultureel 
Erfgoed) geformeerd om het probleem in kaart te brengen. De eerste 
sessie heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een datum gepland voor 
een volgend overleg.

Het niet nakomen van de afspraken met UNESCO, vastgelegd in het 
Barro kan tot gevolg hebben dat UNESCO de Hollandse Waterlinies op 
de lijst van af te voeren werelderfgoederen plaatst.

Tot slot
Concluderend vinden wij dat de bescherming van de universele waarde 
van het weiland naast bedrijventerrein Oosterhuizerweg in Edam goed is 
geborgd binnen de wet- en regelgeving die er is voor ruimtelijke 
ordening. Wat betreft de Geniedijk in Hoofddorp willen wij graag samen 
met de gemeente en het Rijk optrekken om het probleem in kaart te 
brengen en hier oplossingsgericht mee om te gaan gezien de 
gezamenlijke belangen die hier spelen.


