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Beste leden van de raad van Alblasserdam 
 
Eind mei 2020 heeft u het uitvoeringsprogramma Kinderdijk vastgesteld; eind 2020 heeft u de laatste 
informatiebrief over de voortgang van het uitvoeringsprogramma ontvangen. Met deze RIB informeren 
wij u nu over recente ontwikkelingen. 
 
Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat deze informatie al gedeeld is met de raad van 
Molenlanden en dat er daardoor een stuk in de lokale media hierover is verschenen. 
Hiervoor onze excuses. Wij gaan proberen deze informatiestromen meer parallel te laten verlopen. 
 
In het uitvoeringsprogramma worden drie lijnen uit het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk 
overzichtelijk uitgewerkt in verschillende activiteiten: 
 

1. Beleving 
2. Dorpen in de luwte van de toeristenstroom 
3. Complete grip op alle bezoekersstromen 
4. Door ontwikkelen van de governance. 

 
 
Voortgang activiteiten lijn 1: Beleving 
 
Het Verhaal 
Het uitwerken van “Het Verhaal” van Kinderdijk is gestart. Het bureau ZKA, dat ook verantwoordelijk 
was voor het gebiedsperspectief, begeleidt dit proces. In de begeleidingsgroep zit naast 
vertegenwoordigers van de gemeente en de SWEK ook een vertegenwoordiger van de 
molenbewoners. Uiteraard gelden voor de uitwerking van het Verhaal de kaders zoals u die in oktober 
2019 heeft vastgesteld. De nadere uitwerking van het uitgangspunt ‘Hoe om te gaan met de zondag 
als speciale dag’ wordt in een separaat agendapunt behandelt. Dit voorstel is afgestemd met 
Molenlanden doch loopt op het vervoer op zondag per shuttle niet parallel. 
 
Naar verwachting wordt na de zomer het Verhaal voor Kinderdijk opgeleverd; dat zal dan gekoppeld 
worden aan een nadere uitwerking ten behoeve “Het Verhaal voor de Polder”, onderdeel van de 
Toeristische Agenda Molenlanden, dat ook onder begeleiding van ZKA wordt uitgewerkt en zich 
uitstrekt over de gehele Alblasserwaard.  
 
Voordat het Verhaal van Kinderdijk definitief wordt vastgesteld (op advies van het Bestuurlijk Platform 
Kinderdijk door de SWEK) worden bewoners en raadsleden gevraagd daarop te reflecteren. Deze 
informatiebijeenkomst zal na de zomer plaatsvinden. Het bestuurlijk platform zal bij het formuleren 
van zijn advies rekening mee houden met de reacties van de raden en omwonenden. 
 
Draagkrachtonderzoek 
Het onderzoek naar de draagkracht van het gebied, dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van 
Leuven, loopt door de coronacrisis ernstige vertraging op. Het is immers niet mogelijk geweest om de 
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noodzakelijke reizen te maken en om de verschillende locaties te bezoeken. Het is daarom op dit 
moment lastig om aan te geven wanneer de resultaten van dit onderzoek kunnen worden verwacht. 
 
 
Voortgang projecten en activiteiten uit lijn 2: Dorp in de Luwte 
 
Herontwikkeling Entreegebied 
Verreweg het grootste project in deze lijn is de herontwikkeling van het entreegebied. Ondanks de 
belemmeringen die COVID met zich meebrengt, lukt het goed om deze plannen met alle betrokkenen 
(dus ook omwonenden, ondernemers en bewoners van het Werelderfgoed) in een aantal co-design 
sessies uit te werken. 
 
Op dit moment wordt een compleet uitgewerkte variant intensief besproken met deskundigen van de 
verschillende overheden om te voorkomen dat in een later stadium onoverkomelijke bezwaren 
opdoemen als gevolg van bijvoorbeeld de UNESCO status, Natura-2000 status of de eisen die vanuit 
waterveiligheid gesteld worden.  
 
Wij verwachten de plannen voor de zomer gereed te hebben, de raad zal hierin worden 
meegenomen. 
 
 
Voortgang projecten en activiteiten uit lijn 3: Beheersen bezoekersstromen 
 
Visitormanagement, vergunningparkeren en Westrand 
Over het bezoekersmanagement wordt u in een volgende raadsronde geïnformeerd. 
 
Transferium Alblasserdam 
Op 20 April j.l. is dit project in de raad besproken. De eerste besprekingen met verschillende 
steakholders zijn inmiddels ingepland. 
De concept aanvraag Regiodeal is ingediend. 
 
Beperken toegankelijkheid 
Een project dat op meer problemen stuit dan verwacht (vooral juridisch en bestuurlijk) is het beperken 
van de toegankelijkheid van het gebied. Het oorspronkelijke voornemen om hierover nog voor de 
zomer over te kunnen rapporteren, wordt zeker niet gehaald.  
Het beperken van de toegankelijkheid van het Werelderfgoed leidt regelmatig tot vragen vanuit de 
gemeenschap. Mede daarom hebben wij in de nieuwsbrieven van Kinderdijk2030 nu het volgende 
aangegeven: als op termijn maatregelen nodig zijn om de toegang gedurende de drukste momenten 
van het jaar te beperken, zal dit geen gevolgen hebben voor de bewoners van de kern Kinderdijk, de 
West-Kinderdijk en de Lekdijk tot aan Korenmolen de Regt. Deze omwonenden zullen in ieder geval 
ten alle tijden vrije toegang tot het gebied houden.  
 
In hoeverre dat ook voor bewoners van andere buurten en wijken in Alblasserdam en Nieuw-
Lekkerland (of zelfs voor inwoners van andere kernen in Molenlanden) gaat gelden, zal later met u 
besproken worden, mede afhankelijk van de voortgang. 
 
 
Lijn 4: door ontwikkelen governance 
 
Voortgang Governance onderzoek JBR 
Op 15 december bent u middels een RIB door ons geïnformeerd over het voornemen van ons college 
om samen met het college van Molenlanden onderzoek te laten uitvoeren naar de door ons gewenste 
aanpassingen in de governance van het Werelderfgoed. Het bureau JBR uit Zeist heeft onlangs een 
uitvoerige feitenoverzicht gepresenteerd, aangevuld met een grondige analyse van de financiële 
situatie van de SWEK. Het bureau adviseert om op basis van dit rapport  
alsnog te onderzoeken of het mogelijk is om met elkaar tot een gedragen oplossing te komen.  
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Dit advies is overgenomen door het bestuurlijk platform. Daarom wordt nu begin juni een bestuurlijke 
workshop georganiseerd, waaraan ook de nieuwe directeur-bestuurder van de SWEK kan 
deelnemen. Uiteraard zullen wij zodra dat mogelijk is, u informeren over de resultaten van dat overleg 
en over het eindrapport met het advies van JBR. 
 
Financieel arrangement 
In dezelfde RIB van 15 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de start van een traject dat 
moet leiden tot een nieuw financieel arrangement tussen de SWEK en beide gemeenten. Voor dat 
traject is in beide gemeenten een inventarisatie gemaakt van de kosten die zij in het recente verleden 
gemaakt hebben ten behoeve van het Werelderfgoed. Ook is een schatting gemaakt van de 
investeringen en kosten die beide gemeenten komende jaren nog denken te gaan maken. Op basis 
van dit overzicht zal uiteraard in nauw overleg met de SWEK een nieuw arrangement opgesteld 
worden. De resultaten van dat onderzoek en de afspraken die met de SWEK gemaakt worden, zullen 
ook besproken worden in de bestuurlijke workshop begin juni. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam, 
 
 
 
de secretaris de burgemeester 
S. van Heeren J.G.A. Paans 
 


