iä-g&-Tffir\g

Lid Gedeputeerde Staten
R.A. Janssen
Contact

070 441 70 86
ra.janssen@pzh.nl

'?",iffHonAND

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Datum

6 februari 2019
Ons kenmerk

PZH-201 9-680584223
Uw kenmerk

Bijlagen

OndeMerp

Werelderfgoednominatie Romeinse Limes
Geachte Statenleden,
Sinds 2011 werken provincies, gemeenten en Rijk samen aan de Werelderfgoednominatie
Romeinse Limes. Partijen hebben hiertoe gezamenlijk in 2014 met toenmalig minister
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de intentieverklaring Limes
Werelderfgoed ondertekend. ln 2015 besloot de minister dat de Romeinse Limes in ianuari 2O2O
het nominatiedossier Unesco werelderfgoed in Parijs mag indienen. Het Werelderfgoedcomité
van de UNESCO besluit dan in 2021 over de daadwerkelijke inschrijving van de Limes op de

Werelderfgoedlljst.
WereMertgoedsfafus
De status van Werelderfgoed biedt wereldwijde erkenning van de Limes als buitengewoon
erfgoed. Het biedt ook nieuw perspectief en kansen voor eigenaren, ondernemers en overheden.
Door deze status neemt de bekendheid en aantrekkelijkheid van de Romeinse Limes in
Nederland toe. Dat geldt niet alleen voor de terreinen die daadwerkelijk worden voorgedragen,
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maar ook voor andere, nabij de Limes gelegen bijzondere vindplaatsen en bezoekerspunten die
deel uitmaken van het grotere verhaal van de Limes.

Samenwerking
Het realiseren van de Werelderfgoednominatie - inclusief een vergroting van de bewustwording kan de provincie vanzelfsprekend niet alleen. Daar zijn vele partijen bij betrokken, waaronder
gemeenten, erfgoedinstellingen (musea, vrijwilligers, erfgoedhuizen) en maatschappelijke
partners (ANWB, Wandelnet, KNHM). ln onze provincie heeft de Erfgoedlijn Limes daar veel aan
bijgedragen.
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Al vanaf 201 3 is de Limes onderdeel van het U¡tvoeringsprogramma erfgoedlijnen. ln 2016 is de Limes
wederom opgenomen in het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma erfgoedlijnen. ln deze perioden zijn
verschillende projecten uitgevoerd om de Limes zichtbaar en beleefbaar te maken.
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Omdat de Nederlandse Limes deel uitmaakt van de zogenaamde Nedergermaanse Limes zijn we
ook een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het ministerie van OCW, de provincies
Utrecht en Gelderland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland Phalz2015.
Het nominatiedossier wordt dan ook opgesteld in afstemming met de andere provincies, de
gemeenten en onze Duitse partners.

Bescherming
De provincie kent de Limes als grens van het voormalige Romeinse Rijk grote waarde toe. De
provinciale ambitie om de Limes als archeologisch Rijksmonument te beschermen en te

ontwikkelen is sinds jaren onderwerp van ons beleid. Zo is de bescherming van de Limes al vanaf
2012 opgenomen in de Verordening ruimte. De gemeenten hebben deze regels voor de Limes
overgenomen in hun bestemmingsplannen.
Waar staan we nu
Het jaar 2019 wordt een belangrijk jaar voor de Werelderfgoednominatie.

Om in aanmerking te komen voor nominatie zijn de terreinen die hiervoor in aanmerking kwamen
archeologisch onderzocht. De onderzoeken waren bedoeld om vast te stellen of de zogenaamde
uitzonderlijke universele waarden van de Limes zodanig in de bodem bewaard zijn gebleven dat
het terrein bijzonder genoeg is om voorgedragen te worden. Voor Zuid-Holland zijn voor een
drietal gemeenten nog niet alle onderzoeken volledig afgerond.
Nadat de onderzoeken zijn afgerond krijgen de gemeenten die het betreft het
begrenzingsvoorstel toegezonden waarop de beoogde kern- en bufferzone(s) in hun gemeente
zijn aangegeven, met het verzoek daarmee in te stemmen. Gemeenten en andere betrokken
partijen krijgen daarnaast tot 1 maart 2019 de gelegenheid om te reageren op het
conceptmanagementplan. Om die reden is het managementplan zoals dat nu bestaat door de
Nederlandse Limessamenwerking aan hen toegezonden.
Het nominatiedossier van de Limes zullen door GS van de drie provincies worden vastgesteld en
aangeboden aan de minister van OCW voor vaststelling door de Ministerraad. Uiterlijk in januari
2020 wordt het nominatiedossier aangeboden aan het Werelderfgoedcomité in Parijs.

lk hoop u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd
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