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herzieningvoorlopigelijst Werelderfgoed

Geachteheer Van Sijl,
In 2010 herzieik, samen met ministerVerburgvan LNV,de voorlopigelijst van
cultureleen natuurlijkewerelderfgoederen
voor het Koninkrijkder Nederlanden.
Met dezevoorlopigelUst gevenwij aan welke erfgoederenNederland,Aruba en de
NederlanCse
Antillende komendejaren w!llennominerenvoor de
Werelderfgoedlijst
van UNESCO.Het Werelderfgoedcom
it6 van UNESCOvraagt de
lidstateniederetien jaar de voorlopigelijst opnieuwsamente stellen.
De afgelopenjaren heb ik van veel organisatiessuggestieontvangenvoor de
opnamevan erfgoederenop de nieuwevoorlopigelijst waaronderhet ensemble
van bruggenvan het Rijkswegenplan1927. Als betrokkenpartij wil ik u
informerenover de aanDak.
Het Koninkrijkder Nederlanden
is sinds1992 lidstaatvan het
Werelderfgoedverdrag
van UNESCO.
Samen met 185 anderelidstatenzet het
Koninkrijkder Nederlanden
zich in voor het behoudvan natuurlijken cultureel
erfgoedvan uitzonderlijkeuniverselewaarde.
Het plaatsenvan erfgoederenop de Werelderfgoedlijst
is een van de onderdelen
van het verdrag. Inmiddelsstaan 890 erfgoederenop de Werelderfgoedlijst
waaronderde VifialesValleiin Cuba,de piramidesin Egypte,de Olympiadein
Griekenlanden het YellowstonePark in de VerenigdeStaten. Nederlandtelt acht
Werelderfgoederen.
Recentplaatstehet Werelderfgoedcomit6
de NederlandsDuitseWaddenzeeop de Werelderfgoedlijst.
In juli 2010 besluithet comit€ over
de plaatsingvan de grachtengordelvan Amsterdam.
Over de herzieningvan de voorlopigelijst laat ik mij adviserendoor een
onafhankelijke
commissieonder het voorzitterschap
van mevrouwir. J.M.
Leemhuis-Stout.De commissiebestaatuit deskundigenuit het vakwereldvan
cultureelerfgoeden natuur. Prof.dr. R.P.M.Bak, dr. H. coedkoop, prof. ir. D.F.
Sijmonsen prof. dr. V.V. Stissihebbenzittingin dezecommissie.
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Uitgangspuntvoor de adviesvraagaan de commissiezijn de richtlijnenvan het
(Werelderfgoedverdrag
Werelderfgoedcomite
en de OperationalGuidelinesfor the
implementationof the World HeritageConvention)en de global strategyvoor een
representatieve,
evenwichtigeen geloofwaardigeWerelderfgoedlijst.
De
commissievraag ik om in haar overwegingende nadrukte leggenop erfgoederen
op de NederlandseAntillenen Aruba, natuurlijkerfgoed,mixed-sites(combinatie
van cultureelen natuurlijkerfgoed)en op voorstellenmet anderelanden.
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Ik heb de commissiegevraagdde suggesties,waaronderhet ensemblevan
bruggenvan het Rijkswegenplan1927, voor een nieuwevoorlopigelijst die de
ministeriesvan LNVen OCWde afgelopenjaren heeft ontvangen,mee te nemen
in haar overwegingen.
Ik streef naar een goed afgewogenvoorlopigelijst die voldoetaan de richtlijnen
van het Werelderfgoedcomite
en die te gemoet komt aan de grote belangstelling
voor een plaatstop de Werelderfgoedlijst.
Ik hecht grote waarde aan het draagvlakvoor de opnamevan een erfgoedop de
voorlopigelijst bij de betrokkenoverhedenen beheerders.Ik heb de commissie
daaromgevraagdhierovermet de direct betrokkenpartijen in gesprekte gaan.
De commissiebrengt haar adviesin de zomer van 2010 uit. De nieuwevoorlopige
lijst wil ik samen met ministerVerburgvoor 1 februari 2011 vaststellenen
overhandigenaan het Werelderfgoedcomit6.

Met vriendelijkegroet.
de staatssecretaris
van Onderwijs,Cultuuren Wetenschap,
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Marjavan Bijsterveldt-Vliegenthart
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