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VOORWOORD
We hebben de afgelopen twee jaar veel bereikt wat betreft het behoud en de ontwikkeling
van de Stelling van Amsterdam. Dat concludeer ik uit deze midterm review op het
‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009 -2013’, welke op 8 februari 2011 door
Gedeputeerde Staten is vastgesteld.
Een doorgaand wandelpad van 135 kilometer lengte, restauratie van de damsluizen bij de
Kwakel in Uithoorn en bij Hoofddorp: het zijn slechts een paar voorbeelden van de mooie
resultaten die we samen met alle samenwerkingspartners hebben geboekt.
Ook de komende jaren zitten we niet stil. Er staat veel op het programma, waarvan een
aantal projecten al in gang is gezet. Een voorbeeld daarvan zijn de drie bezoekerscentra
voor de Stelling, waarvan het eerste bezoekerscentrum – op het Forteiland bij Pampus – in
juli 2011 wordt geopend. Komende jaren gaat er ook gewerkt worden aan de restauratie en
herbestemming van een aantal forten, waaronder fort aan de Nekkerweg en de forten bij
Krommeniedijk en Sint Aagtendijk. Naast het historische belang van de Stelling, komt er
ook steeds meer aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten van dit gebied. Komende
jaren zullen er een aantal projecten op dit vlak worden uitgevoerd, zoals het Geniepark in
de Haarlemmermeer.
In 2005 heeft de provincie Noord-Holland besloten zich actiever in te gaan zetten voor de
Stelling van Amsterdam. We wilden als siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed
monument meer dan alleen maar ‘bewaker’ van het monument zijn. De resultaten van de
afgelopen jaren en de plannen die in gang zijn gezet,
vormen het bewijs van die actieve houding. Natuurlijk is
dit allemaal niet mogelijk zonder de inspanningen van
onze partners: de forteigenaren- en beheerders,
gemeenten, waterschappen, groenbeherende
organisaties, de provincie Utrecht, het Rijk en de vele
belangenverenigingen en particulieren.
Samen met onze partners werken we ook de komende
jaren door aan het behoud, de ontwikkeling en de
toegankelijkheid van de Stelling van Amsterdam.

Rinske Kruisinga,
Gedeputeerde provincie Noord-Holland,
voor o.m. de Stelling van Amsterdam
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inleiding
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De Stelling van Amsterdam is een uit de periode 1880-1920 daterende verdedigings
gordel rondom de stad Amsterdam, welke sinds 1996 de status van UNESCO
Werelderfgoed heeft. De provincie Noord-Holland is ‘siteholder’ (eerstverant
woordelijke) voor het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Daarnaast heeft de
Stelling sinds 2005 ook het predicaat Nationaal Landschap, waarvoor de provincie
ook verantwoordelijk is.

UNESCO en Nationaal Landschap
Sinds 1996 heeft de Stelling van Amsterdam de status van UNESCOWerelderfgoed. Dit betekent dat de Stelling van Amsterdam uitzonderlijke en
universele waarden kent, welke de status van Werelderfgoed rechtvaardigen. In
het geval van de Stelling gaat het hierbij vooral om het unieke gebruik van het
omliggende, voor Nederland typerende, landschap bij de verdediging van de stad
Amsterdam. De ingenieurskennis van Nederland werd hierbij optimaal benut.
Sinds 2005 heeft de Stelling van Amsterdam ook de titel van Nationaal
Landschap. In dat jaar werden in Nederland 20 Nationale Landschappen
aangewezen, welke karakteristieke kernkwaliteiten bezitten. In het geval van de
Stelling gaat het hierbij met name om de kernkwaliteiten openheid en groen (het
groene karakter van het gebied).
Beide statussen (UNESCO-Werelderfgoed en Nationaal Landschap) hebben er
onder meer toe geleid dat de provincie voor de Stelling van Amsterdam regels met
betrekking tot het ruimtelijk beleid heeft opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in
de Provinciale Structuurvisie, de Provinciale Verordening en de Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie.
Er vindt regelmatig overleg plaats met de andere Nederlandse Werelderfgoederen,
waaronder ook de Beemster en de Grachtengordel Amsterdam. Dit overleg,
plaatsvindend binnen het verband van Werelderfgoed.nl, heeft als doel om onder
meer kennisuitwisseling tussen de Werelderfgoederen te bevorderen en
gezamenlijk de Werelderfgoederen te promoten.
Ook tussen de diverse Nationale Landschappen vindt regelmatig onderling
overleg plaats.

De beide statussen, UNESCO Werelderfgoed en Nationaal Landschap, hebben ertoe
geleid dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in 2005 hebben besloten een
apart programma voor de Stelling van Amsterdam op te stellen. Dit programma
richt zich op vijf speerpunten om daarmee de Stelling van Amsterdam te behouden
en te ontwikkelen als cultureel erfgoed.
Deze zijn vijf speerpunten zijn:
1

Vergroten van de publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme;

2

Restauratie en Behoud;

3

Ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid;

4

Economische benutting;

5

Communicatie en marketing.
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Einddoel van het programma is om in 2020 de volgende

en biedt daarmee de mogelijkheid om, indien nodig, het

resultaten te hebben bereikt:

Uitvoeringsprogramma bij te sturen.

•

De Stelling van Amsterdam is in de beleving van

In de voorliggende midterm review wordt dan ook de

Nederlanders en buitenlanders een herkenbaar,

stand van zaken per begin 2011 van het programma en de

samenhangend gebied met een bijzondere belevings

beoogde projecten per speerpunt aangegeven.

waarde. Het gebied is wezenlijk versterkt door het

Daarnaast wordt in deze midterm review ingegaan op de

toevoegen van nieuwe blauwgroene functies aan de

financiële stand van zaken van het project en het

westzijde van de Stelling;

financiële toekomstperspectief.

•

•

•
•

•

In elke regio is de publieke toegankelijkheid van één
of meerdere forten gegarandeerd. Tussenliggende

Conclusie midterm review:

forten dienen als kleinschalig recreatieknooppunt

Een opvallende conclusie van deze midterm review is dat,

voor wandelaars en fietsers;

ondanks de economische crisis, er toch een behoorlijk

De economische benutting van de Stelling is

aantal projecten aangaande de Stelling van Amsterdam

versterkt. Er zijn nieuwe economische en maat

zijn opgestart en/of zijn afgerond in de periode 2009-2010.

schappelijke activiteiten toegevoegd, die samen met

Daarnaast zijn er momenteel vele projecten – veelal de

de vergrote publieke toegankelijkheid, een

grotere restauratie- en herbestemmingsprojecten – in

aantoonbare economische impuls aan de Stelling

voorbereiding, welke komende jaren tot uitvoering zullen

geven;

komen. Er kan geconcludeerd worden dat de uitvoering

Minimaal 3 bezoekerscentra zijn geopend, waardoor

van het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam

de belevingswaarde van de Stelling is vergroot;

2009-2013’ dus op schema ligt.

Het merendeel van de kenmerkende onderdelen van

Bij veel van de projecten die momenteel in voorbereiding

de Stelling van Amsterdam – forten, hoofdverdedi

zijn, zijn wij nauw betrokken. Zo is bij een groot aantal

gingslijn, kringenwetboerderijen, inundatiewerken

van deze projecten een bestuurlijk commitment

en inundatiegebieden – is onderling verbonden door

aangegaan doordat bijvoorbeeld een lid van Gedeputeerde

recreatieve routes;

Staten zitting heeft in een stuurgroep, er op bestuurlijk

De Stelling van Amsterdam heeft als Werelderfgoed

niveau afspraken zijn gemaakt of omdat er reeds voor

actuele betekenis in de ruimtelijke ordening rond de

bereidingskosten zijn gecofinancierd door ons. Door dit

hoofdstad. De kenmerkende onderdelen zijn door het

bestuurlijk commitment is bij de projecttrekkers de

ruimtegebruik duurzaam gegarandeerd en

verwachting gewekt dat de provincie te zijner tijd bij de

planologisch geborgd.

uitvoering van het project wil cofinancieren.
Het voor de Stelling van Amsterdam beschikbare budget

Het programma, waarvan de looptijd vooralsnog tot 2020

(zie hoofdstuk 3) zal tot het einde van de looptijd van het

is voorzien, zal door middel van Uitvoeringsprogramma’s

Uitvoeringsprogramma dan ook zeker nodig zijn om deze

die een periode van 4 tot 5 jaar beslaan worden uitgevoerd.

in voorbereiding zijnde projecten te kunnen cofinancieren.

In 2005 is het eerste Uitvoeringsprogramma (toen nog

Hierbij is (vooralsnog) onduidelijk of de financiële

Gebiedsprogramma geheten) voor de Stelling van

middelen afkomstig uit de Rijksbijdrage ILG Nationale

Amsterdam vastgesteld. Dit Uitvoeringsprogramma

Landschappen beschikbaar zullen blijven. Vooralsnog

omvatte de jaren 2005-2008 en werd in de uitvoering

zijn deze middelen sinds oktober 2010 (brief staats

gecoördineerd door een speciaal daarvoor ingericht

secretaris Bleker) niet beschikbaar. Het in de toekomst

programmabureau binnen de provincie.

mogelijk wegvallen van deze middelen kan grote invloed

In april 2009 hebben Gedeputeerde Staten het tweede

hebben op de uitvoering van het programma Stelling van

uitvoeringsprogramma voor de Stelling vastgesteld, te

Amsterdam. Het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van

weten het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van

Amsterdam 2009-2013’ kan dan niet op die wijze worden

Amsterdam 2009-2013’.

uitgevoerd zoals was voorzien bij de start in 2009.

Dit tweede uitvoeringsprogramma geeft een overzicht
van de voor de periode 2009-2013 beoogde projecten

Partners:

rondom de Stelling van Amsterdam, als ook de financiën

Wij voeren het Uitvoeringsprogramma Stelling van

die daarmee gemoeid zijn.

Amsterdam niet alleen uit. We doen dit samen met onze

Ook dit uitvoeringsprogramma wordt in de uitvoering

gebiedspartners en de vele vrijwilligers die actief zijn voor

gecoördineerd en begeleid door het programmabureau

de Stelling van Amsterdam.

Stelling van Amsterdam en richt zich op de vijf hierboven

Wij zijn, op Fort Uitermeer na, geen eigenaar van de forten

benoemde speerpunten.

van de Stelling. Wij zijn daarom sterk afhankelijk van de
initiatieven die onze partners (Natuurmonumenten,

In het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam

Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, de recreatie

2009-2013’ is gemeld dat in 2011 een midterm review van

schappen, waterschappen, gemeenten, provincie Utrecht,

dit programma plaats zal vinden. Een dergelijke midterm

het Rijk en de vele fortbeheerders, vrijwilligersgroepen e.d.)

review geeft inzicht in de voortgang van het programma

daadwerkelijk ondernemen.
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Veel van bovengenoemde organisaties zijn bijvoorbeeld

Afgelopen jaren heeft Stichting Herstelling bij meerdere

initiatiefnemer en trekker van een van de projecten. De

forten onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

vrijwilligers zijn veelal diegenen die de forten daad
werkelijk openstellen en beleefbaar maken voor

Nieuwe Hollandse Waterlinie:

bezoekers. De provincie Utrecht neemt in het rijtje van

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Stelling van

partners een aparte positie in, omdat een deel van de

Amsterdam voeren wij daarnaast ook de regie op een deel

Stelling op haar grondgebied ligt.

van het Rijksproject Nieuwe Hollandse Waterlinie,
namelijk voor de Vechtstreek-Noord. Dit gebied

Provincie Utrecht

Vechtstreek-Noord is een overlapgebied tussen de Stelling
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij de meeste

Als siteholder voor de Stelling van Amsterdam heeft

forten en vestingsteden alhier een dubbelfunctie hebben

de provincie Noord-Holland in principe de

voor zowel de Stelling als de Waterlinie. De Vesting

verantwoordelijkheid voor het behoud en de

Naarden en de fortonderdelen rondom Bussum behoren

ontwikkeling van de hele Stelling van Amsterdam.

uitsluitend bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Voor de Stelling van Amsterdam dat op het

Voor zover dit deel van de Vechtstreek-Noord ook tot de

grondgebied van de provincie Utrecht ligt is echter,

Stelling behoort, is de verantwoording daarover

volgens afspraak, de provincie Utrecht eerst

opgenomen in deze midterm review. Voor de enveloppe

verantwoordelijke. Utrecht en Noord-Holland werken

Vechtstreek-Noord is, ten behoeve van het project Nieuwe

hierbij nauw samen in onder meer visievorming en

Hollandse Waterlinie, ook een voortgangsrapportage in

uitvoering ten aanzien van de Stelling van

voorbereiding.

Amsterdam. De provincie Utrecht heeft zelf, via de
gebiedscommissie De Venen, gelden beschikbaar voor
de ontwikkeling van de Stelling op haar grondgebied.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigings

Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland is een speciale

linie, daterend uit de 19de eeuw, welke grofweg van
Muiden tot aan de Biesbosch loopt.

partner voor ons omdat zij de communicatie- en

Het Rijk heeft deze Nieuwe Hollandse Waterlinie in

marketingactiviteiten aangaande de Stelling van

2000 uitgeroepen tot een Nationaal Project, waarbij de

Amsterdam sinds 2007 voor ons uitvoeren. In 2010 is, zoals

regie op de ontwikkeling en het behoud van deze

afgesproken in het Uitvoeringsprogramma Stelling van

Waterlinie bij het projectbureau Nieuwe Hollandse

Amsterdam, een evaluatie gemaakt van de werkzaam

Waterlinie is komen te liggen. De Nieuwe Hollandse

heden van Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland ten

Waterlinie loopt door 5 provincies en is opgedeeld in

aanzien van de Stelling en de samenwerking hierin met de

7 deelgebieden (enveloppen).

provincie Noord-Holland. Uit deze evaluatie kwam de

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk

aanbeveling naar voren om, gezien de opgedane kennis,

gemaakt voor de enveloppe (deelgebied) Vechtstreek-

ervaring en contacten, de samenwerking met Cultureel

Noord, welke grotendeels overlap heeft met de

Erfgoed Noord-Holland voor de communicatie en

Stelling van Amsterdam.

marketing van de Stelling van Amsterdam voort te zetten

Noord-Holland is bestuurlijk trekker van de

voor de restant looptijd van het Uitvoeringsprogramma.

enveloppecommissie Vechtstreek-Noord. De regie op

Wij blijven dan ook de samenwerking met Cultureel

de enveloppe Vechtstreek-Noord gebeurt vanuit het

Erfgoed Noord-Holland ten aanzien van communicatie en

programmabureau Stelling van Amsterdam.

marketing van de Stelling van Amsterdam continueren
t/m 2013.
Ook Stichting Herstelling is een speciale partner voor ons bij
de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Stelling
van Amsterdam.
Deze stichting voert in opdracht van een groot aantal
forteigenaren onderhoudswerkzaamheden en eenvoudige
restauraties uit aan de forten van de Stelling van
Amsterdam. De werkzaamheden worden gedaan door
mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt. Door
het werk bij Herstelling worden deze mensen discipline
en werkervaring bijgebracht en krijgen ze een kans op
uitstroom naar werk of een opleiding. Sinds 1998
ondersteunt de provincie de projecten van de Stichting
Herstelling met subsidies vanuit het arbeidsmarktbeleid.

2
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Stand van zaken ‘Uitvoerings
programma stelling van amsterdam
2009-2013’

Midterm Review | Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013 Provincie Noord-Holland | 9

In het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ is uitgegaan van
5 speerpunten van beleid voor de Stelling van Amsterdam:
•

Vergroten van de publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme;

•

Restauratie en Behoud;

•

Ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid;

•

Economische benutting;

•

Communicatie en marketing.

Per speerpunt hebben we destijds aangegeven welke acties/projecten in de periode
t/m 2013 uitgevoerd zullen gaan worden.
In de hierna volgende tabellen, vindt u per speerpunt de stand van zaken van deze
acties/projecten per januari 2011.

Toelichting op de tabellen:
Geconcludeerd kan worden dat er, ondanks de crisis, toch een aanzienlijk aantal
projecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ zijn
opgestart en/of afgerond in de periode 2009-2010.
Met name op het speerpunt ‘Vergroten van de publieke toegankelijkheid, recreatie
en toerisme’ als ook op het speerpunt ‘Communicatie en marketing’ zijn reeds vele
projecten tot uitvoering gekomen. Daarnaast zijn op alle vijf de speerpunten vele
projecten in voorbereiding.
Noemenswaardige resultaten van de afgelopen twee jaar zijn de realisatie van het
doorgaande wandelpad ‘Streekpad Stelling van Amsterdam’ (Lange Afstands
Wandelpad) als ook de realisatie van een doorgaande fietsroute rondom de Stelling
van Amsterdam. Beide routes zijn in 2009 opgeleverd.
In de restauratiesfeer is de restauratie van de damsluis bij De Kwakel (2009) als ook
de restauratie van de damsluis bij Hoofddorp (2010) noemenswaardig, evenals de
start van de restauratie van Fort Diemerdam.
Forteiland Pampus, waarvan de restauratie – met een forse som geld van onze kant –
reeds is gestart in 2007, wordt momenteel ingericht tot bezoekerscentrum voor de
Stelling van Amsterdam. Hiermee wordt gewerkt aan de wens van Gedeputeerde
Staten om voor 2014 tot de realisatie van 3 bezoekerscentra voor de Stelling van
Amsterdam te komen.
De overige twee bezoekerscentra zullen komende jaren gerealiseerd worden. Daarbij
zal er een bezoekerscentrum aan de westkant (Fort Benoorden Spaarndam) en aan
de noordkant van de Stelling van Amsterdam komen. Het bezoekerscentrum bij
Fort Benoorden Spaarndam wordt gekoppeld aan een recreatief-toeristische
ontwikkeling bij dit fort en zal naar verwachting in 2013 open gaan. Aan de
noordrand was oorspronkelijk Fort aan de Nekkerweg aangewezen als bezoekers
centrum voor de Stelling. Het bleek echter economisch niet haalbaar om de
ontwikkeling van dit fort tot hotel-wellnesscentrum te koppelen aan een bezoekers
centrumfunctie. Op korte termijn zal een ander fort aan de noordrand aangewezen
worden als locatie voor een bezoekerscentrum.
In de ruimtelijke sfeer is het vastleggen van het ruimtelijk beleid voor de Stelling
van Amsterdam in de Provinciale Structuurvisie en de daarbij behorende
Provinciale Verordening en Leidraad Landschap en Cultuurhistorie een belangrijke
mijlpaal.
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Stagnatie in de voorbereiding en uitvoering van
projecten, met als oorzaak de economische crisis, heeft
zich afgelopen jaren soms laten voelen bij de grotere
restauratie- en herbestemmingsopgaven.
Projecteigenaren hebben moeite om de financiering van
hun project rond te krijgen (ondanks onze cofinancieringsmogelijkheden) of durven minder risico te
nemen. Daarnaast spelen ook de lange vergunnings
procedures deze projecten parten, waardoor dit type
projecten eerder vertraging oploopt.
Projecten welke de laatste jaren enige vertraging in de
voorbereiding hebben opgelopen zijn onder meer de
beoogde economische ontwikkelingen bij Fort aan de
Nekkerweg, Kustbatterij bij Durgerdam en Fort bij
Uitermeer.
De ontwikkeling van Fort aan de Nekkerweg en Fort bij
Uitermeer gaan respectievelijk in februari 2011 en maart
2011 van start.
Daarnaast verwachten wij dat in ieder geval de volgende
grote restauratie-, herbestemmings- en gebiedsprojecten
in de periode t/m 2013 tot uitvoering worden gebracht:
•

ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam en haar
omgeving;

•

ontwikkeling Fort bij Aalsmeer;

•

ontwikkeling Fort bij Krommeniedijk;

•

ontwikkeling Fort aan de Sint Aagtendijk;

•

eerste aanzet tot aanleg Geniepark
Haarlemmermeer.

Veelal is bij deze grote restauratie-, herbestemmings- en
gebiedsprojecten in voorbereiding al een bestuurlijk
commitment gegeven van onze kant, doordat bijvoorbeeld
een lid van GS zitting heeft in een stuurgroep of door
middel van nadere bestuurlijke afspraken.

Zie de tabellen hierna voor de stand van zaken van de
projecten per speerpunt.

De kleurcodering staat daarbij voor:
Groen = afgerond of in uitvoering genomen (financieel gedekt)
Geel = in voorbereiding met bestuurlijk commitment
Oranje = in voorbereiding
Rood = nog niet gestart
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Speerpunt ‘Vergroten publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme’
Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011

Kwalitatief goede infrastructuur met bewegwijzerde en beschreven routes:
Een nieuwe fietsroute volgens het knooppuntensysteem is digitaal en in
een boekje beschikbaar. Er zijn koppelingen gelegd met enkele andere
activiteiten in de regio, waardoor het uitnodigt tot langer verblijf en herhalingsbezoek.

Fietsroute volgens knooppuntensysteem is gereed en digitaal beschikbaar. In 2009 is door de ANWB een boekje van de fietsroute uitgegeven.
Koppelingen met andere activiteiten zijn gelegd.

In 2009 komen er nog eens 2 losse fietsroutes bij. In totaal zijn er dan 9
beschikbaar.

Zijn gereed en beschikbaar via www.stellingvanamsterdam.nl

Vijf kanoroutes zijn digitaal beschikbaar.

Kanoroutes zijn in ontwikkeling. In het voorjaar van 2011 komen
2 kanoroutes digitaal beschikbaar. Overige routes worden gerealiseerd
in 2011-2012.

Vijf ruiterroutes zijn digitaal beschikbaar.

Realisatie verwacht in 2012.

De renovatie en het onderhoud van het fietsvoetveer over de Vecht bij
Nigtevecht

Is in 2010 afgerond.

De doorgaande wandelroute Stelling van Amsterdam is open gesteld. De
route is bewegwijzerd en beschreven in een themagids van Stichting
Wandelplatform LAW.

September 2009 is de doorgaande wandelroute officieel opengesteld en
is de themagids ‘Streekpad Stelling van Amsterdam’ uitgegeven.

Na 2009 worden aan de doorgaande wandelroute enkele onverharde
trajecten toegevoegd (boerenlandpaden).

In voorbereiding

Recreatieve voorzieningen
Opstellen van een plan van aanpak ter vergroting van de recreatieve voorzieningen (parkeerplaatsen, fietsverhuur, picknickplaatsen) en het aan
jagen van verblijfsaccommodatie.

Inventarisatie van recreatieve voorzieningen is gereed. Plan van aanpak
ter vergroting van het aantal recreatieve voorzieningen, wordt komende
periode opgepakt en uitgevoerd.

Exploitanten, fortbeheerders e.d. stimuleren om deze recreatieve voorzieningen te realiseren.

Zal worden opgepakt in vervolg op het hierboven genoemde.

Realisatie van drie bezoekerscentra op de forten
Fort aan de Nekkerweg opent in 2010 het bezoekerscentrum.

Uiteindelijk is besloten om Fort aan de Nekkerweg niet in te richten tot
bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam, omdat de combinatie
van een hotel/wellnesscentrum met een bezoekerscentrum economisch
niet haalbaar bleek.

Fort aan het Pampus opent in 2011 het bezoekerscentrum. Een subsidie
voor de inrichting van het bezoekerscentrum wordt in het vooruitzicht
gesteld.

Fort aan het Pampus opent zomer 2011 haar bezoekerscentrum. Vanuit
de provincie is een subsidie voor de inrichting en de boot naar Pampus
verleend.

In 2009 hebben exploitanten hun visie en exploitatie van een bezoekerscentrum aan de westzijde van de Stelling ingediend, waarna wij een
besluit kunnen nemen over de locatie en het vervolgtraject.

In 2009 hebben wij, op basis van een advies door een vakjury, gekozen
voor Fort benoorden Spaarndam als locatie voor het bezoekerscentrum
aan de westrand. Momenteel worden de plannen voor het bezoekers
centrum door de beoogd exploitant nader uitgewerkt. Opening is voorzien in 2013.

De Vereniging Natuurmonumenten neemt in overleg met de provincie
Utrecht en de gemeente het initiatief tot een haalbaarheidsstudie naar
de mogelijkheden om in fort bij Abcoude een publieksfunctie te ont
wikkelen. Wij ondersteunen dit initiatief.

Gepland voor 2011

Realisatie toeristische attracties
Kustbatterij aan de Diemerdam (in combinatie met een horecavoorziening)

Realisering zomer 2010 gestart. Oplevering voorzien in zomer 2011.

Waterpaviljoen Muiderslot

Ontwerp is gereed en goedgekeurd door alle betrokken instanties. Start
realisatie in 2011.
Interactief fortenspel

Wij zullen een aantal concepten voor interactieve games uitwerken.
Samen met de kopgroep zullen wij in 2009 een besluit nemen of wij daadwerkelijk tot de ontwikkeling van een fortenspel zullen overgaan (go/no
go moment is afhankelijk van draagvlak, financiën en de inspanningen
van individuele fortbeheerders om de game door te ontwikkelen op het
eigen fort).

Besluit is genomen om door te gaan met de ontwikkeling van het fortenspel. Er is genoeg draagvlak en medewerking van de betrokken indivi
duele forteigenaren en -beheerders. In 2010 is het spel in gezamenlijkheid
ontwikkeld. Fortenspel zal begin 2011 geïntroduceerd worden.

De openstelling van de forten
Wij willen dat de forten met een bezoekerscentrum minimaal 5 dagen per
week zijn geopend in het zomerseizoen.

Deze eis is ten aanzien van het bezoekerscentrum op Fort bij Pampus
vastgelegd bij de subsidiebeschikking ten behoeve van de cofinanciering
van de inrichting van dit bezoekerscentrum T.z.t. zal dit ook worden vastgelegd bij de subsidiebeschikkingen m.b.t. de andere bezoekerscentra.

Wij streven in 2013 naar een samenhangend netwerk van horecavoor
zieningen en recreatieve knooppunten op de forten, zoals beschreven in
onze agenda Recreatie en Toerisme.

Wordt aan gewerkt vanuit de Agenda Recreatie en Toerisme.

Wij verstrekken uitsluitend restauratiesubsidies aan forten als de restauratieplannen vergezeld gaan van een plan voor openstelling van het fort
aan het publiek.

Deze eis wordt getoetst bij beoordeling van plannen die worden ingediend ten behoeve van een restauratiesubsidie.
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Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011
Toeristische arrangementen

Wij zullen voorstellen voor arrangementen ontwikkelen, of aansluiting
zoeken bij bestaande arrangementen, in overleg met de exploitanten van
bezoekerscentra en de forten die ontwikkeld zijn. Exploitanten kunnen
voor een netwerkanalyse of haalbaarheidsstudie van een arrangement
een beroep doen op onze uitvoeringsregeling;

In voorbereiding. Aansluiting wordt gezocht bij bijvoorbeeld Toeristisch
Bureau Laag Holland, Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht en in overleg met toekomstige bezoekerscentra

Wij zullen ondernemers (boeren, horeca, recreatieondernemingen) in
kennis stellen van het LAW-wandelpad en de nieuwe fietsroute en willen
bevorderen dat zij hun producten (logies, streekproducten enz.) hierop
afstemmen.

Gebeurt reeds en zal nog verder uitgedragen worden komende jaren, in
afstemming met arrangement-ontwikkeling (zie hierboven).

Sportief evenement
Wij vragen aan enkele organisatiebureaus in de sportwereld of zij een
sportief evenement in het Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam
zouden willen ontwikkelen. Wij zijn bereid om aan een dergelijk evenement in de beginfase een financiële bijdrage te verlenen.

In 2011 wordt met deze actie gestart.

Aanvullingen op het Uitvoeringsprogramma 2009-2013
Mede-ontwikkeling van twee kano-evenementen

In 2010 zijn twee kano-evenementen in samenwerking met kano-verenigingen uitgevoerd, ter promotie van de kanoroutes Stelling van Amsterdam.

Speerpunt ‘Restauratie en Behoud’
Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011

Restauratie/herbestemming van forten
Fort aan de Nekkerweg (restauratie en ontwikkeling tot hotel/welnesscentrum)

Start restauratie is vertraagd door met name het rondkrijgen van het erfpachtcontract. Start is nu februari 2011 en medio 2012 zal restauratie
fort zijn afgerond;

Kustbatterij bij Diemerdam (restauratie en renovatie fortterrein)

Restauratie is medio 2010 gestart. Oplevering restauratie voorzien voor
zomer 2011.

Restauratie Fort bij Krommeniedijk

In voorbereiding. Zal naar verwachting in 2011 starten

Muizenfort in Muiden (gevelonderhoud)

Gestart in 2010, afronding 2011

De Kazerne in Muiden (gevelonderhoud)

Gestart in 2010, wordt afgerond in 2011

Fort bij Penningsveer (renovatie van het dak en enkele ruimtes in het fort)

1e fase oktober 2010 afgerond. Fase 2 en 3 worden eind 2011 afgerond

Inrichting bezoekerscentrum van Fort aan het Pampus

Gestart. Oplevering en opening van bezoekerscentrum zomer 2011

Restauratie fort en fortterrein van Fort H in Muiden

Start restauratie voorzien in 2011.

Restauratie en herinrichting van Fort aan de St. Aagtendijk

In voorbereiding. Start voorzien in 2011.

Restauratie en ontwikkeling van de Kustbatterij bij Durgerdam (Vuurtoreneiland)

Oorspronkelijk was voorzien om d.m.v. een prijsvraag een exploitant aan
te trekken, die fort en fortterrein zou ontwikkelen. Eigenaar Staatsbosbeheer is hiervan afgestapt en wil fort en haar omgeving nu kleinschalig
ontwikkelen. In 2011 zal hiermee een start gemaakt worden.

Restauratie en economische ontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam

Beoogd exploitant is momenteel bezig met planontwikkeling. Start restauratie vermoedelijk in 2012.

Restauratie van een gedeelte van het Fort bij Aalsmeer

In voorbereiding. Start verwacht in tweede helft 2011.

Restauratie van waterstaatkundige elementen
Restauratie van de damsluis in Hoofddorp

Restauratie afgerond in 2010.

Restauratie dubbele schutsluis van Fort bij Aalsmeer

Onduidelijk of deze restauratie binnen de looptijd van het Uitvoeringsprogramma (t/m 2013) plaats zal vinden. Eigenaar (Hoogheemraadschap
Rijnland) heeft hiervoor geen financiële middelen.

Restauratie damsluizen in de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
bij Halfweg en bij Vijfhuizen

Onduidelijk of deze restauratie binnen de looptijd van het Uitvoeringsprogramma (t/m 2013) plaats zal vinden. Eigenaar (Hoogheemraadschap
Rijnland) heeft hiervoor geen financiële middelen

Restauratie Diemerdammersluis nabij Fort Diemerdam

Nog niet gestart. Eigenaar Hoogheemraadschap AGV is in gesprek met
Rijkswaterstaat over de toekomstige waterstaatkundige functie van de
sluis.
Overige objecten

Restauratie stalen luiken van Fort aan de Ossenmarkt

Afgerond 2010

Restauratie voormalige munitieloods op Bastion Bakkerschans in Weesp

Afgerond 2009

Restauratie van het munitiemagazijn “Bastion 8 gebouw E” in Muiden

Restauratie van dit object zal vooralsnog niet plaatsvinden. Eigenaar (gemeente Muiden) heeft hiervoor geen financiële middelen.

Aanleg van een glazen vloer over het waterbassin op het Fort aan het
Pampus

Door Stichting Pampus is, in relatie tot het bezoekerscentrum, voor een
andere oplossing gekozen om het waterbassin te overdekken. In uitvoering. Oplevering voorjaar 2011.

Realisatie uitzichtspunt naar het Fort bij Hinderdam

In uitvoering. Oplevering voorjaar 2011
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Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011

Aanvullingen op het Uitvoeringsprogramma 2009-2013
Vervanging van luiken bij batterij/kruitkamer Assendelft

Uitgevoerd in 2009.

Restauratie damsluis De Kwakel

Afgerond in 2009.

Restauratie en herbestemming Genieloods bij Fort aan de Ham

Er zijn plannen ontwikkeld om de Genieloods bij Fort aan de Ham te ontwikkelen tot een museum. In voorbereiding. Uitvoering voorzien voor
2011/2012.

Restauratie bunkers Rijnlanderweg in Haarlemmermeer

Stadsherstel Amsterdam heeft plannen om deze bunkers te restaureren.
Uitvoering vanaf 2012.

Restauratie Batterij aan de Sloterweg in Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer heeft wens om zo spoedig mogelijk te starten met restauratie.

Restauratie en herbestemming Fort bij Hoofddorp

Gemeente Haarlemmermeer heeft ideeën om dit fort te restaureren en
herbestemmen. Start zal op z’n vroegst in 2013 zijn (i.v.m. huidig huurcontract).

Aanpassing munitieloods Fort bij Vijfhuizen

Stichting Fort bij Vijfhuizen heeft de wens om de munitieloods zodanig
aan te passen dat deze geschikt gemaakt wordt als tentoonstellingruimte jaarrond. In voorbereiding, uitvoering voorzien voor 2011/2012.

Speerpunt ‘Ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid’
Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011

De ontwikkeling van drie gebiedsgerichte projecten
Ontwikkeling van Geniepark in de Haarlemmermeer

Definitieve begrenzing Geniepark (Haarlemmermeer) is september 2010
door GS vastgesteld. Het maken van een voorlopig ontwerp Geniepark is
gestart najaar 2010 en zal zomer 2011 gereed zijn. Realisatie park vanaf
of na 2013.

Ontwikkeling van een recreatieve groenzone rondom Fort aan de Sint
Aagtendijk.

Aanleg groenzone in uitvoering.

Realisatie van waterberging in de Beemster en in polder Zeevang bij één
of meer van de daar gelegen forten (kleinschalige berging).

Zal niet worden uitgevoerd aangezien de gemeente Beemster (ook Werelderfgoed) een andere opvatting heeft over waterberging binnen haar gemeente. De Beemster vindt dat calamiteitenberging plaats moet vinden
via verbreding van de bestaande sloten van het voor de Beemster zo karakteristieke verkavelingspatroon. Wij delen de mening van de gemeente
Beemster om naar een oplossing te zoeken passend bij de karakteristieken van het Werelderfgoed Beemster.

Toevoegen nieuwe functies en landschapselementen
Door bovengenoemde gebiedsgerichte projecten nog 39 ha. nat terrein,
2 locaties open water en 25 ha. parkzones te realiseren, waardoor voldaan wordt aan de doelstelling uit het gebiedsprogramma 2005-2008
voor het jaar 2020.

Aan deze doelstelling wordt door middel van de gebiedsgerichte projecten gewerkt. Doelstelling zal in 2020 niet geheel gerealiseerd worden,
omdat het gebiedsgerichte project ‘realisatie van waterberging in de
Beemster rondom de forten’ is komen te vervallen.

Ruimte
Het beschrijven van het provinciaal belang van de Stelling in de provinciale Structuurvisie

Provinciaal belang voor de Stelling van Amsterdam is beschreven in de
Structuurvisie en Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, welke beide zijn
vastgesteld in 2010

Het opstellen en van kracht laten worden van een provinciale verordening
om de begrenzing en de kernkwaliteiten –uitgewerkt in het provinciale
Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Beleidskader Stelling van Amsterdamte laten doorwerken op gemeentelijk niveau.

De bij de Structuurvisie behorende provinciale verordening is ook vastgesteld in 2010. Hierin zijn regels vastgelegd voor het ruimtelijk beleid met
betrekking tot de Stelling van Amsterdam.

Nieuwe infrastructuur
Fietsbrug over de A4/N201 ter hoogte van de Geniedijk (onderdeel project
N201)

Aanleg fietsbrug is in uitvoering. Zal in 2012 gereed zijn.

Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht (onderdeel project Groene Uitweg)

In voorbereiding. Zal in 2012/2013 aangelegd worden. Financiering verloopt niet vanuit Stelling van Amsterdam.

Verkeersveilige ontsluiting Fort bij Marken-Binnen (onderdeel project
N246)

Moet nog starten.
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Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011
Landschap

Inventarisatie van alle kleine landschapselementen door Landschap
Noord-Holland in het hele Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam

Inventarisatie is in 2009 afgerond en heeft geresulteerd in het rapport
‘Kleine Landschapselementen Stelling van Amsterdam’ en een symposium
over dit onderwerp in april 2009.

Opgestelde landschapsplannen, inclusief uitvoering van projecten in tenminste 2 landschapsregio’s

Inmiddels is 1 landschapsplan opgesteld en in uitvoering genomen (omgeving Fort bij Krommeniedijk).

Opknappen van het buitenterrein van het Fort bij Penningsveer

Nog niet uitgevoerd.

Opknappen van het buitenterrein van het Fort bij de Liebrug

Nog niet uitgevoerd.

Planontwikkeling voor het groengebied van Fort aan de Liede en naaste
omgeving

Nog niet uitgevoerd.

Landschappelijk herstel van de Schansen in Weesp

In 2010 is gestart met het landschappelijk herstel van de Schansen te
Weesp. Het gebied ‘De Achtkant’ wordt in 2011 opgeleverd. Rest van herstel van De Schansen zal komende jaren opgepakt worden.
Overleg

Jaarlijkse overlegronde met de gemeenten over de ruimtelijke ontwikkelingen op hun grondgebied. Doel: pro-actieve afstemming op het Beeldkwaliteitsplan en het ruimtelijk beleid voor de Stelling van Amsterdam
zoals vastgelegd in de Structuurvisie.

Wordt uitgevoerd via reguliere overleggen die de provincie (directie SHV
en directie Beleid/RI) heeft met de gemeenten.

Jaarlijkse afstemming tussen de vier grote groenbeherende organisaties
over het uitvoeren van landschapsplannen/beheersplannen/projecten in
het Stellinggebied.

Wordt uitgevoerd via het Natuurbeheerdersoverleg.

Aanvullingen op het Uitvoeringsprogramma 2009-2013
Inbreng belangen Stelling van Amsterdam bij tracé-ontwikkeling A8-A9

In 2009-2010 zijn de belangen van de Stelling van Amsterdam ingebracht
bij de verschillende tracé-studies voor de A8-A9 verbinding.

Stedenbouwkundig- en bodemonderzoek bij Fort H te Muiden

Ten behoeve van voorgenomen restauratie voormalige binnenhaven bij
Fort H is er in 2009 een stedenbouwkundig- en bodemonderzoek alhier
uitgevoerd.

Publicatie oorspronkelijke beplanting langs de Stelling van Amsterdam

Publicatie is in 2009 door Landschap NH opgeleverd.

Publiekspublicatie over beplanting langs de Linies in Nederland

In uitvoering. Deze publicatie zal in 2011 op de markt komen

Onderzoek naar locatie mogelijke voormalige militaire boomkwekerij bij
Fort bij Vijfhuizen.

Onderzoek zal in 2011 uitgevoerd worden.

Tekst m.b.t. ruimtelijk beleid Stelling van Amsterdam in Leidraad Landschap en Cultuurhistorie wordt vereenvoudigd.

In de loop van 2011 zal GS een vereenvoudiging van de tekst m.b.t. het
ruimtelijk beleid Stelling van Amsterdam ter vaststelling voorgelegd krijgen. Deze zal vervolgens in een aanpassing van de structuurvisie/Leidraad Landschap en Cultuurhistorie verwerkt worden.

Landschappelijk herstel wallen te Muiden

Wordt in 2011 uitgevoerd.

Speerpunt ‘Economische benutting’
Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011
Inspiratie en netwerken

Op de forten komen steeds meer functies tot ontwikkeling (horeca, vergaderfaciliteiten, kleinschalige overnachtingen, sport en spelmogelijkheden, decor voor kunst en cultuur). Om al deze mogelijkheden voor arrangementen beter te promoten, wordt een folder gemaakt voor zowel
particulieren als bedrijven

Nog niet uitgevoerd. Zal gestart worden zodra 1 of meerdere bezoekerscentra functioneren

Organisatie van netwerkbijeenkomsten met gemeenten en ondernemers

Wordt nog opgestart

Haalbaarheidsonderzoeken
Potentiële ondernemers, forteigenaren en beheerders kunnen een beroep doen op 50% cofinanciering van haalbaarheidsonderzoeken voor
economische benutting.

In 2009/2010 is cofinanciering aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot:
• Fort aan de Jisperweg;
• Fort bij Spijkerboor;
• Fort bij Krommeniedijk;
• Fort aan het Pampus.

(Begeleiding) economische ontwikkeling
Fort bij Vijfhuizen

Onderzocht is met fortbeheerder hoe gebruik Genieloods tot meer economische ontwikkeling kan leiden. Uivoering zie bij speerpunt Restauratie en
Behoud.

Fort Spijkerboor

Een haalbaarheidsonderzoek met co-financiering van de provincie is uitgevoerd naar mogelijkheden om het fort toeristisch intensiever te gebruiken.

Fort aan de Nekkerweg (hotel, wellnesscentrum)

Begeleiding t.b.v. ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Zie voor realisatie onder speerpunt Restauratie en Behoud (start restauratie in februari 2011).

Kustbatterij bij Diemerdam

Kustbatterij wordt momenteel ontwikkeld tot recreatief knooppunt (met
kleinschalige horeca).
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Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011
Vervolg economische ontwikkeling

Fort Uitermeer

Voorjaar 2011 zal een bruikleen- en samenwerkingsovereenkomst met
Stichting Uiteraard Uitermeer aangegaan worden herontwikkeling van
het fortterrein, gestart zal worden met kleinschalige horeca.

Fort bij Krommeniedijk (dagbestedingslocatie);

In voorbereiding. In 2011 zal gestart worden met de restauratie van het
fort t.b.v. een woon-werkplek voor autistische jongeren.

Fort benoorden Spaarndam (recreatieve functie);

In voorbereiding. Omgeving fort zal functie krijgen als kleinschalig recreatiepark, waarbij fort een baliefunctie krijgt voor dit park en in gebruik
genomen zal worden als bezoekerscentrum.

Kustbatterij bij Durgerdam (Vuurtoreneiland)

In voorbereiding. Oorspronkelijk plan was om door middel van een prijsvraag een ondernemer/exploitant te werven voor de ontwikkeling van dit
fort. Inmiddels wil Staatsbosbeheer (eigenaar fort) de kustbatterij openbaar toegankelijk maken en kleinschalig ontwikkelen.

Ondersteunen van eigenaren/beheerders bij hun planvorming
Fort bij Edam (Staatsbosbeheer)

Hulp aangeboden aan eigenaar (Staatsbosbeheer). Nog geen concrete
plannen voor fort.

Fort aan de Jisperweg (Vereniging Natuurmonumenten)

Wij hebben haalbaarheidsonderzoek dat momenteel loopt gecofinancieerd.

Fort bij Aalsmeer (gemeente Haarlemmermeer)

In voorbereiding. Start uitvoering voorzien tweede helft 2011.

Fort aan de St. Aagtendijk (gemeente Beverwijk)

Hulp aan gemeente Beverwijk en Stadsherstel Amsterdam (ontwikkelaar)
voor planvorming voor dit fort. Start van ontwikkeling fort is voorzien in
2011, oplevering in 2012.

Aanvullingen op het Uitvoeringsprogramma 2009-2013
Economische ontwikkeling Fort bij Kudelstaart

Planvorming voorzien voor 2011/2012

Economische ontwikkeling Fort aan de Kwakel

Planvorming voorzien voor 2011/2012

Economische ontwikkeling Fort bij Hoofddorp

Planvorming in voorbereiding. Uitvoering mogelijk vanaf 2013

Speerpunt ‘Communicatie en Marketing’
Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011

Opstellen en uitvoeren van het marketing en communicatieplan voor de Stelling van Amsterdam
Voortzetten mediacampagne

Continue activiteit. Deel van mediacampagne is ook organisatie Stellingmaand en openingsevenement Stelling-seizoen. Met ingang van 2011
komt er een jaarlijks Stellingfestival in de maand juni.

Geleidelijke accentverschuiving van de doelgroep: van recreanten/omwonenden naar (internationale) toeristen

Sinds 2010 is accent gelegd op de binnenlandse toerist. Vanaf 2012 (zodra
minimaal 2 bezoekerscentra gereed zijn) zal ook het accent gelegd worden op de buitenlandse toerist (in samenwerking met onder meer de Werelderfgoederen Beemster en Grachtengordel).

Realisatie van een toegankelijke website
Verdere uitbouw van de huidige site (zo mogelijk ook interactief)

Gerealiseerd. Continue activiteit

Meer partners bij de site betrekken

Continue activiteit. Afgelopen periode is aansluiting gezocht bij onder
meer Oneindig Noord-Holland.
Algemene folder voor recreanten en toeristen

Een Duitstalige folder wordt gemaakt en verspreid.

Duitstalige folder is in 2009 gemaakt. Nederlandse en Engelstalige folder
zijn inmiddels herdrukt.
Herkenbare en uniforme bebording

infopanelen bij alle 42 forten en overige onderdelen van de Stelling realiseren.

In 2008 is reeds een start gemaakt met de uniforme bebording van de Stelling van Amsterdam. Er is een herkenbaar bord ontworpen dat inmiddels
bij 7 forten of Stelling-onderdelen is geplaatst. Het voornemen is om in de
periode 2011-2012 een versnellingsslag te maken en in nauw overleg met
eigenaren/beheerders bij alle forten en belangrijkste Stellingonderdelen
een nieuw en eenduidig Stellingbord te laten plaatsen.

Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers kunnen intekenen op cursussen voor het organiseren en
rondleiden van groepen en het maken van tentoonstellingen (organisatie:
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland).

Gebeurd en blijft een continue activiteit. Organisatie hiervan ligt bij Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland.
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Voornemen uit Uitvoeringsprogramma 2009-2013

Stand van zaken begin 2011

Koppeling van de communicatie over de Stelling aan andere Nationale Landschappen en Werelderfgoederen in Noord-Holland
In gezamenlijkheid enkele overkoepelende communicatieproducten opstellen.

In voorbereiding. Afgelopen jaren zijn er over en weer in elkaar publieksuitgaven artikelen over de Stelling van Amsterdam verschenen.

Realisatie van een op de internationale toerist gerichte folder en distributie van deze folder via het netwerk van toeristische koepelorganisaties.

In voorbereiding

Onderzoeken mogelijkheid om voor de werelderfgoederen Stelling van
Amsterdam, De Beemster en Grachtengordel Amsterdam een gezamenlijk informatiecentrum op te zetten.

Is onderzocht maar zal vooralsnog niet aan de orde zijn. Wij blijven voorlopig inzetten op 3 bezoekerscentra voor de Stelling van Amsterdam,
maar staan ook open voor een gezamenlijk bezoekerscentrum.

Verhogen betrokkenheid en inzet bedrijfsleven
Leggen van contacten met bijv. Schiphol en KLM ter promotie van het
UNESCO-monument.

In voorbereiding, in gezamenlijkheid met de andere Nederlandse Wereld
erfgoederen, verenigd in Werelderfgoed.nl

Radio, TV, artikelen in kranten en vakbladen
Media actief benaderen

Gebeurd via Communicatie c.q. Stichting Cultureel Erfgoed NH. Continue
activiteit. In periode 2009-2010 heeft dit geleid tot meerdere publicaties
in regionale en landelijke media als ook in vakbladen (onder meer een
groot artikel over de Stelling van Amsterdam in ‘De Blauwe Kamer’ (vakblad landschapsarchitecten) in 2010 en een film over de Stelling van Amsterdam welke in januari 2009 is uitgezonden bij de NCRV. TV-serie Schatten van Amsterdam.

Rondom opening van bezoekerscentra een mediacampagne organiseren,
samen met de exploitanten.

zal t.z.t. gebeuren

Aanvullingen op het Uitvoeringsprogramma 2009-2013
Oral History project

In 2010 is een start gemaakt met het project ‘Oral History’ (optekenen
van mondelinge geschiedenis over de Stelling van Amsterdam). Dit project wordt gecontinueerd in 2011 en zal leiden tot het op film vastleggen
van de mondelinge verhalen als mogelijk (in een later stadium) een publicatie en/of tentoonstelling hierover.

Algemene film Stelling van Amsterdam

In 2009/2010 is in onze opdracht een algemene film gemaakt over de Stelling van Amsterdam aangevuld met deelfilmpjes over de verschillende
forten. Deze films zijn op een gezamenlijke DVD verschenen.

Leskisten

In 2010 zijn 3 leskisten over de Stelling van Amsterdam ontwikkeld t.b.v.
het lager en middelbaar onderwijs. In 2012 vindt er een evaluatie van de
leskisten plaats.

Ontwikkeling kleine publiekspublicatie Stelling van Amsterdam

In voorbereiding, zal begin 2012 gereed zijn.

Vrijwilligersavond

Sinds 2008 is er een jaarlijkse vrijwilligersavond, voor vrijwilligers rondom
de Stelling van Amsterdam. Deze vrijwilligersavonden worden t/m 2013
gecontinueerd.

Vrijwilligersprijs

Voornemen om met ingang van 2011 een vrijwilligersprijs voor de Stelling
van Amsterdam in te voeren.

Huisstijl Stelling van Amsterdam aangepast.

Huisstijl is eind 2010 verfrist.

3
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Bij de start van het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van

In totaal is er in de jaren 2009-2010 € 4.769.524,– van het

Amsterdam 2009-2013’ was een bedrag van ruim

beschikbare budget uitgegeven.

€ 25 miljoen beschikbaar voor de Stelling van Amsterdam.

Per 1 januari 2011 resteert er voor de uitvoering van het

Dit bedrag bestond uit middelen uit de Rijksbijdrage ILG

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013

voor Nationale Landschappen, EXIN-H, TWIN-H, Groene

op papier dus nog een bedrag van € 20.325.013,– (tabel 1).

Investeringsimpuls en de Groene Uitweg. (Tabel 1).
Deze gelden zijn met name bedoeld voor cofinanciering

De in dit bedrag opgenomen Rijksbijdrage ILG Nationale

van uitvoeringsprojecten via de ILG-regeling Stelling van

Landschappen (ter grootte van € 1.175.259,–) staat echter

Amsterdam, als ook voor cofinanciering van haalbaar

ter discussie.

heidsonderzoeken e.d., via de Uitvoeringsregeling

In oktober 2010 heeft staatssecretaris Bleker de provincies

Stelling van Amsterdam. Daarnaast wordt een deel van

verboden om nog verdere uitgaven te doen vanuit deze

dit bedrag gebruikt als procesgeld, voor bijvoorbeeld het

rijks ILG-middelen. Bleker wil de ILG-contracten met de

direct verlenen van opdrachten c.q. het laten uitvoeren

provincies openbreken en nieuwe overeenkomsten met de

van marketing- en communicatieactiviteiten aangaande

provincies aangaan. De provincies zijn echter van mening

de Stelling van Amsterdam.

dat het openbreken van de bestaande contracten niet
rechtsgeldig is.

ILG Stelling van Amsterdam/Uitvoeringsregeling
Stelling van Amsterdam

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het
voortbestaan van de Rijksbijdrage ILG Nationale
Landschappen.

Voor de uitvoering van het ‘Uitvoeringsprogramma
Stelling van Amsterdam 2009-2013’ werkt de provincie

Daarnaast is een deel van het nog resterende budget

Noord-Holland in principe met twee vormen van

gelabeld als geld dat alleen inzetbaar is voor projecten

subsidiering.

binnen het Groene Uitweg-gebied (Vechtstreek-Noord).

Voor cofinanciering van fysieke investeringsprojecten

Deze middelen, voortkomend uit een pakket van

(bv. restauratie van forten of fysieke investeringen in

maatregelen met betrekking tot de ‘Groene Uitweg’ (A6-

de recreatieve sfeer) kunnen projecteigenaren een

A9 verbinding), mogen alleen ingezet worden voor

aanvraag voor subsidie doen via het ILG Stelling van

projecten met betrekking tot de Stelling van Amsterdam/

Amsterdam. Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid

Nieuwe Hollandse Waterlinie in het gebied van de Groene

om een dergelijke aanvraag te doen.

Uitweg/Vechtstreek-Noord. Van deze middelen resteert

Daarnaast is de Uitvoeringsregeling Stelling van

per 1 januari 2011 nog € 4.431.622,–.

Amsterdam van kracht. Deze Uitvoeringregeling is
bedoeld om planvorming en planvoorbereiding te

Rekening houdende met het feit dat de Groene Uitweg-

cofinancieren.

middelen slechts in een klein deel van de Stelling van
Amsterdam inzetbaar zijn, resteert er voor de verdere
uitvoering van het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van

In de jaren 2009-2010 is een deel van het totaal beschikbare

Amsterdam 2009-2013’ op papier nog een bedrag van

budget uitgegeven aan cofinanciering van uitvoerings

€ 15.893.391,–, voor dat deel van de Stelling dat buiten het

projecten conform het Uitvoeringsprogramma c.q. aan

Groene Uitweg-gebied ligt.

cofinanciering van planvoorbereiding. (zie voor de

Daarbij is het echter onzeker of de Rijksbijdrage ILG

projecten de tabellen bij hoofdstuk 2).

Nationale Landschappen (ter grootte van € 1.175.259,–) nog

Ook is een klein deel van het budget uitgegeven als

beschikbaar zal blijven.

procesgeld.

Tabel 1: Budget Programma Stelling van Amsterdam per januari 2009 en januari 2011
Stand van zaken
per 1 januari 2009

Stand van zaken per 1 januari 2011

Rijksbijdrage ILG Nationale Landschappen (t.b.v. Stelling van Amsterdam
en Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen Noord-Holland)

€ 1.341.743,-

€ 1.175.259,(vooralsnog niet beschikbaar)

EXIN-H Stelling van Amsterdam

€ 3.225.509,-

€ 2.059.651,-

Groene Investeringsimpuls

€ 2.809.285,-

€ 2.658.481,-

Groene Uitweg

€ 7.718.000,-

€ 4.431.622,- Alleen beschikbaar voor
projecten in gebied Groene Uitweg
(Vechtstreek)

€ 10.000.000,-

€ 10.000.000,-

TWIN-H Stelling van Amsterdam
Totaal
Totaal excl. Groene Uitweg-middelen

€ 25.094.537,-

€ 20.325.013,€ 15.893.391,-
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Bij de start van het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van

Daarnaast zijn er komende jaren financiële middelen

Amsterdam 2009-2013’ was destijds al de verwachting dat

nodig voor het cofinancieren van een aantal (kleinere)

de grootste uitgaven met betrekking tot het cofinancieren

projecten uit het Uitvoeringsprogramma Stelling van

van uitvoeringsprojecten in de jaren 2011 t/m 2013 plaats

Amsterdam waarvoor nog geen bestuurlijk commitment

zouden vinden. Komende jaren zullen namelijk de grotere

is aangegaan, maar wel zijn opgenomen in het

restauratie-, herbestemmings- en herinrichtings

Uitvoeringsprogramma. Naar verwachting resteert hier

projecten, welke afgelopen jaren in voorbereiding zijn

een cofinancieringsbehoefte van circa € 3,2 miljoen.

genomen, daadwerkelijk tot uitvoering komen.

Daarnaast zal tot aan het einde van de looptijd van het

Het uitvoeringsgereed maken van deze grote projecten

Uitvoeringsprogramma ook procesgeld nodig zijn voor het

vergde afgelopen jaren veel voorbereidingstijd. Zo hebben

verlenen van opdrachten c.q. het laten uitvoeren van

projecteigenaren, gezien de economische crisis, veel

marketing- en communicatie-activiteiten. De raming is

moeite moeten doen om hun financiering rond te krijgen

dat hiervoor t/m 2013 € 1,5 miljoen nodig zal zijn.

en daarnaast kampen veel initiatiefnemers met lange
vergunningverleningstrajecten.

Conclusie:

Veelal hebben wij bij de voorbereiding van deze grotere

De investeringsprojecten in het gebied van de Groene

projecten al meegefinancierd in vooronderzoeken,

Uitweg hebben, naar het zich laat aanzien, voldoende

haalbaarheidsonderzoeken en dergelijke. Er zijn door ons

financiële middelen (€ 4.431.622,–) om in de periode t/m

(en door de projecteigenaren) dus al kosten gemaakt om

2013 tot uitvoering gebracht te worden met cofinanciering

deze projecten uitvoeringsgereed te maken.

van onze zijde. Hier ligt vooralsnog geen financieel

De verwachte cofinancieringsbijdrage vanuit de provincie

probleem.

bij dergelijke grote restauratie- of herinrichtingsprojecten
kan in sommige gevallen oplopen tot wel €2.400.000,–

De kosten voor uitvoering van het ‘Uitvoeringsprogramma

per project (bijvoorbeeld bij een grote restauratie).

Stelling van Amsterdam 2009-2013’ zijn voor de restant
looptijd tot en met 2013 geraamd op € 15,7 miljoen (excl. de

Bij veel van deze grotere herbestemmings-, restauratie- en

Groene Uitweg).

herinrichtingsprojecten in voorbereiding is afgelopen

Het nog resterende bedrag van bijna € 15,9 miljoen

jaren door de provincie een bestuurlijk commitment

(€ 15.893.391,–), lijkt voor nu dan ook toereikend om het

aangegaan. Bijvoorbeeld doordat een lid van Gedeputeerde

‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-

Staten zitting heeft (of heeft gehad) in een stuurgroep

2013’ komende jaren te blijven uitvoeren.

rondom een dergelijk project, omdat er op bestuurlijk

Het voortbestaan van de Rijksbijdrage ILG Nationale

niveau afspraken zijn gemaakt met de projecteigenaren

Landschappen ten behoeve van de Stelling van

van dergelijke projecten (veelal gemeenten of natuur

Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen Noord-

beherende organisaties) of omdat de provincie cofinan

Holland is hierbij echter onzeker.

ciering heeft verleend aan voorbereidende onderzoeken. In
de tabellen in hoofdstuk 2 is in geel aangegeven bij welke
projecten sprake is van een bestuurlijk commitment.
Er zijn bij deze grote investeringsprojecten door dit
bestuurlijk commitment verwachtingen gewekt dat de
provincie, vanuit haar belang bij de Stelling van
Amsterdam, in de toekomst wil cofinancieren bij de
realisatie van deze projecten.
De totale behoefte aan cofinanciering van projecten waar
bestuurlijk commitment is aangegaan, zal naar
verwachting tenminste € 11 miljoen euro bedragen.
Tabel 2: Verwachte uitgaven periode 2011 t/m 2013
t.b.v. uitvoering Programma Stelling van Amsterdam
(excl. de cofinanciering van projecten in het gebied
Groene Uitweg)
Cofinanciering van projecten met bestuurlijk
commitment

€ 11.000.000,-

Cofinanciering van overige projecten
benoemd in Uitvoeringsprogamma 2009-2013

€ 3.200.000,-

Proceskosten (waaronder marketing- en
communicatieactiviteiten en opdrachten)

€ 1.500.000,-

Totaal

€ 15.700.000,-
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