
I.

Historische vereniging Die Goude
T.a.v. dhr. A. van den Brink
Van Swietenstraat 7
2801 AH Gouda

diensíafdeling
prw

contacipersoon

M J,T. van Loon
onderwerp

telefoon

5881 85

uw kenmerk

f:
afsluiting Hollandse Waterstad

Geachte heer Van den Brink,

Na vier jaar hard werken is tijdens de Waterconferentie 2009 het project Hollandse Waterstad afgesloten. Op deze

conferentie van het Watergiláe hebben we stilgestaan bij dit unieke project. Samen met Bert Satijn (directeur van

Leven met Water) en pietàr Hellinga (hoogheémraad van het hoogheemraadschap van Rijnland) is teruggekeken

op vier jaar iniensieve en vruchtbare samenwerking.

Als penvoerder van het project bedank ik jullie langs deze weg voor jullie inzet als consortiq4partrler. Het wa-s

bijzonder om te mogen meikun dat alle partners: hoogheemraadschap van Rijnland, Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed, Zuid-Hollaidse Bureau voor Toerisme, Die Goude, Ykema- Tuin en Landschapsarchitect en het Netwerk

Omlgevings Kwaliteit (NOK) hun eigen bijzondere bijdrage hebben geleverd aan dit project. De samenwerking

bleek ook voor andere (Hoílandse waterjsteden een inspiratiebron te zijn, getuige de vele positieve reacties die we

gedurende het project en bij het afsluiten mochten horen'

toekomst
Voor mij als wethouder monumentenzorg en de Goudse binnenstad heeft het project diverse aanknopingspunten

voor de toekomst gegeven. Zo is mij, en met mij de gemeente, nog duidelijker geworden dat het Goudse

watersysteem een nilzondere cultuurhistorische waarde heeft. Deze waarde is niet alleen toeristisch van belang,

maar speelt ook een rol bij moderne watervraagstukken. Dit is aanleiding voor Gouda om verder te gaan met dit

onderwerp. We brengen het daarom onder bij de beleidsvelden waterbeheer, toerisme en recreatie en

cultuurhistorie. U heeft recent een brief aan l'ret college van BenW gestuurd waarin u aangeeft dat u niet helemaal

tevreden bent met de afronding van het project. U ontvangt binnenkort een antwoordbrief en een uitnodiging om

daar over te komen praten.

samenwerking
De opgedane Èennis in het project Hollandse Waterstad is een goede basis voor de toekomst van het Goudse

waterjysteem. We gaan elkaai dan ook in de uitvoering van een aantal onderdelen vast weer tegenkomen' lk zie

er naai uit, de goedé samenwerking die ontstaan is bij het project Hollandse Waterstad, ook in de toekomst voort

te zetten.
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