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Agendacommissie Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
9.30 – 11.00 uur / Projectbureau
E.M. d’Hondt (Voorzitter), J.G.P. van Bergen (GS-lid Provincie Utrecht), R.P. van Brouwershaven
(Directeur Directie West van LNV), D.H. Kok (voorzitter Klankbordgroep), A.E. van Vuuren
(Directeur Projectbureau) en S.J.F. Berkers (Projectbureau, notulen)
--

bijlage

1.

2.

3.

actie

Opening en Mededelingen
De voorzitter zal iets later arriveren. En er wordt voorgesteld tijdig te stoppen.
Er zijn een aantal mededelingen:
• De voorzitter meldt dat in de Tweede Kamer 25 miljoen is toegezegd voor korte termijn
investeringen in het Groene Hart.
• Van Vuuren laat weten dat Fred Kleian (FPU+) opgevolgd is door Rienke Groot en zich
bezig houdt met ruimtelijke kwaliteit. Tevens is zij secretaris van het Kwaliteitsteam.
• De Evaluatie Marketing door het Kernteam marketing heeft positief uitgepakt, aldus Van
Vuuren. Er waren alleen wat kanttekeningen bij het hoge tempo van het laatste deeltraject. De agendacie stelt voor om de regionale bureau’s van Toerisme uit te nodigen
voor een gesprek m.b.t. inbedding NHW-marketingstrategie en de uren.
• Van Vuuren meldt dat betreffende ambtenaar voor de organisatie van het kabinetsuitje
de optionele locaties Fort Voordorp en Fort Vechten heeft bezocht, en enthousiast is.
De kans op een teamuitje in het voorjaar is groter dan een nieuwjaarsdiner. Wordt
vervolgd.
• De voorzitter vindt het, evenals de overige aanwezigen, belangrijk om de ontwikkeling
van Fort Altena te verbinden met de plannen rondom de A27. Met het Kwaliteitsteam is
afgesproken dat de voorzitter Liniecie en voorzitter KT bij minister Peijs langsgaan om
o.a. dit punt te bespreken. Ook Ingwer de Boer wordt hierbij betrokken.
• Van Brouwershaven heeft contact gehad met Ingwer de Boer i.v.m. het ontsluiten van
Fort Vechten via de A12 alsmede weg Noorderpark (noord van Utrecht) opwaarderen.
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02 Verslag bijeenkomst Agendacie 8-9-‘05
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
03a Concept agenda Liniecommissie 27 oktober 2005
De agenda wordt globaal doorgenomen. Bij de volgende punten wordt extra stilgestaan:
1. Actuele ontwikkelingen Rijksbeleid.
Chris Kijpers zal gevraagd worden iets te vertellen over het in oprichting zijnde GOB.
Hoewel het nog in een vroeg stadium verkeert, is dit ook een kans om het GOB te ‘voeden’
03b 3. Opdrachtbeschrijvingen
Er wordt afgesproken dit onderwerp in te steken op basis van de volgende punten:
- Liniecie wordt uitgenodigd om de waardering uit te spreken over de werkcapaciteit en
energie bij de provincies.
- Liniecommissie zal zich niet opstellen als controlepost.
- De door de provincies geformuleerde uitvoeringsprojecten zullen voor de Liniecie een
duidelijk beeld geven. De Liniecie onderkent ook de impact en zwaarte van quick wins.
- Agendacie verwacht vanuit de Liniecie begrip voor de focus op inrichten organisatie en
proces (door provincies), en beveelt aan ook voor het Rijk een pro-actieve plek te
benoemen. Echter: de inhoud mag niet achter blijven!
- Liniecie de volgende vraag voorleggen: ”Hoe het gat tussen door provincies
geformuleerde uitvoeringsprojecten (investeringen, puntlocaties e.d.) en de doelen van
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Panorama Krayenhoff te dichten, met name als het gaat om verbinding met omgeving en
ontwikkeling en inzet van instrumentarium.” Daarbij moet worden aangeboden dat
projectbureau hierin faciliteert op de volgende wijze:
t.b.v. de Liniecievergadering 27 okt.: Het projectbureau zal in het opliggend advies aan
de Liniecie inspirerende voorbeelden aandragen hoe ‘dit gat’ te kunnen dichten, op zo’n
manier dat geadresseerden hun eigen belang zien. Het projectbureau zal op maat elke
afzonderlijke provincie reactie geven (provincies verleiden om invulling te geven!).
Na 27 okt: Projectbureau moet ondersteuning bieden bij de uitvoering van dit werk.
4. Advies Kwaliteitsteam bij Adressering:
In de Liniecie van 8 dec. wordt Kwaliteitsteam uitgenodigd om over Liniebrede strategie te
praten.
5. Jaarplan
- Agendering in Liniecie van 27 oktober van de inhoudelijke richting, liniecie 8 december
over de dekking.
- Aan Liniecie wordt voorgelegd: project NHW vereist – los van het precieze jaarlijkse
activiteitenprogramma – een stabiele ondersteunende organisatie van voldoende
omvang; derhalve ongeveer dezelfde omvang (euro’s en uren) als de Liniecie voor 2005
had vastgesteld.
- Maak de speerpunten helder voor Liniecie: financiering, publiek draagvlak, uitvoering.
- Sluit voor de bepaling van het activiteitenprogramma aan bij wat de omgeving van het
projectbureau vraagt.
7. FES-aanvraag
Inzetten op kennis-infrastructuur: topinstituut NHW/kennisloket. Project
Kennismanagement hieraan koppelen. Daarnaast inzetten op het ondernemingsrijp maken
van forten, in te brengen onder het onderdeel fysieke infrastructuur.
9. Evaluatie Bestuursovereenkomst
In ieder geval moet geëvalueerd worden: Bestuurskracht, tempo en financiering.
11. Unesco
Arda Scholte (OCenW) zal gevraagd worden een notitie in te brengen. Indien nodig DG
Kranendonk betrekken.
4.

5.
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04 Concept agenda Liniecommissie 8 december 2005
Wordt niet behandeld, maar voor kennisgeving aangenomen.
Aanpassing in de ambtelijke overlegstructuur
Bestuurders in Liniecommissie worden aangeschreven om nieuwe overleggroepen te
bemensen. Projectbureau zal dit verder uitwerken.

6.

FES-aanvraag
Dit punt is reeds aan de orde geweest bij het 7e punt van agendapunt 3.

7.

Wat verder ter tafel komt
Van Brouwershaven meldt een Liniebreed onderzoek naar vleermuizen op te starten.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Agendacommissie vindt plaats op 17 november 2005,
15.30 – 17.00 uur op het Provinciehuis Utrecht.

Pagina 2 van 2

AvV

