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Volgordebepaling nieuwe
Werelderfgoednominaties

Geachte heer Van 't Veen,
Op 14 oktober 2013 hebben de drie provincies Geldedand, Utrecht en Zuid-Holland uw brief ontvangen
over de volgordebepaling nieuwe Werelderfgoednominaties. ln deze brief verzoekt u ons inzicht te geven in
hoe ver we zijn met de voorbereidingen van de Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes en welke
uitdagingen ons nog te wachten staan. Naar aanleiding van dit verzoek sturen wij u met groot genoegen de
'Tussenstand Werelderfgoednominatie Romeinse Limes'. Met dit document willen wij u laten zien dat de
Limes voldoet aan de UNESCO criteria uniciteit, authenticiteit en integriteit en dat er draagvlak en
draagkracht is om de kernwaarden van de Limes ook voor toekomstige generaties te behouden. Het

document'Tussenstand Werelderfgoednominatie Romeinse Limes' is vastgesteld in de colleges van
Gedeputeerde Staten van de Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland'
De Tussenstand is niet alleen een product van de drie provincies. Het is tot stand gekomen in nauwe

samenwerking met de 26 limesgemeenten en met de twee Duitse deelstaten waarmee wij deze nominatie
in gezamenlijkheid voorbereiden. Er hebben in alle drie de provincies bestuurlijke bijeenkomsten
plaatsgevonden waarbij gemeenten hebben ingestemd met de omschrijving van de "Outstanding Universal
Value" en de opgestelde terreinencatalogus, waarin alle mogelijk voor te dragen terreinen zijn omschreven.
Deze documenten vormen de bouwstenen van onze verdere nominatie en zijn bijgevoegd bij deze brief.
Ook de toonaangevende Romeins archeologen zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van deze
producten. Bij al deze contacten merken we dat het enthousiasme en draagvlak voor de
Werelderfgoednominatie bij al onze partners steeds verder groeit. De ondertekening van de
intentieverklaring Werelderfgoednominatie in januari 2014, waarbij ook minister Bussemaker aanwezig was,

was daar een mooi voorbeeld van.

Ook maatschappelijk zien we dat de in voorbereiding zijnde Werelderfgoednominatie een positief effect
sorteert. Erfgoedpartners werken inmiddels landelijk samen om de Limes beter bekend en beleefbaar te
maken. Steeds meer ondernemers pikken het thema Limes op en vestigen zich bijvoorbeeld naast een
castellum of ontwikkelen een Romeins product. Maar ook een organisatie als de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij zet zich in om via publieksparticipatie de Limes nog beter beleefbaar te maken.
Wij vinden het van belang om dit enthousiasme vast te houden en willen daarom plaatsing van de Limes op
de Werelderfgoedlijst niet al te ver vooruitschuiven. Onze ambitie is daarom om in september 2017 het

concept nominatiedossier aan u aan te bieden, zodat dit in 2018 kan worden voorgedragen. Zoals u in
hoofdstuk 9 van de Tussenstand kunt zien, is deze ambitie ook haalbaar. Wij vragen u daarom om bij het
bepalen van de volgorde van indiening van de nominatiedossiers de Romeinse Limes voor 2018 in te
plannen, zodaldeze in 2019 op de Werelderfgoedlijst kan worden geplaatst.
Wij zien met genoegen uit naar uw uiteindelijke beslissing
Hoogachtend
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