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Geachte heer Van Nouhuys,

Op 2 mei 201 8 hebben wij uw aanvraag voor een subsidie buiten 
uitvoeringsregeling ontvangen voor uw project ‘Duurzaam vooruit met 
historie’. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw 
aanvraag € 527.000,- (afgerond). U vraagt een subsidie aan van 
€ 263.500,-.

Uw kenmerk

Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of 
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van 
mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun, 
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de 
vrijstellingen van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 
De Verordening (EU) nr. 651/2014 van de commissie van 1 7 juni 2014 
is op dit project van toepassing. Het project voldoet aan artikel 53 
steun voor cultuur en erfgoed, lid 2 onder e van deze verordening, 
namelijk Culturele en artistieke educatie alsmede de bewustmaking van 
het belang van de bescherming en bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen via educatieve programma’s en bewustmakings- 
campagnes voor het grote publiek onder meer door middel van nieuwe 
technologieën.

Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website 
van Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl.

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale beleid zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Stelling 
van Amsterdam-Nieuwe Hollandse Waterlinie 201 7-2020 omdat het ten 
goede komt aan cultuurhistorisch erfgoed van het forteiland. Vanaf het 
eerste uitvoeringsprogramma in 2011 is ingezet op de realisatie van 
drie bezoekerscentra langs de Stelling van Amsterdam (Uitvoerings
programma Stelling van Amsterdam 201 7-2020). Dit is nog steeds het 
einddoel voor 2020.
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Gelet op artikel 4:23, lid 3 onder c van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), hebben wij besloten uw organisatie een subsidie te verlenen voor 
het project ‘Duurzaam vooruit met Historie’.

Onderbouwing
In 2011 werd op het Forteiland Pampus het eerste bezoekerscentrum 
voor de Stelling geopend met als naam “Pampus Experience”. Dit is nu 
6-7 jaar geleden en deze Experience is aan een vernieuwing en update 
toe. Met de ontwikkeling van een bezoekerscentrum zijn veel 
investeringen gemoeid, terwijl de opbrengst maar beperkt is. Pampus 
wordt met deze subsidie meer nog dan voorheen gepositioneerd als 
“het bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam” waar het 
verhaal over het watermanagementsysteem, het strategische landschap 
en de militaire werken in dit landschap op een boeiende wijze en op een 
bij deze tijd aansluitende manier verteld wordt. Wij hopen dat met het 
verstrekken van deze subsidie Pampus nog jaren het verhaal van de 
Stelling van Amsterdam op een aansprekende en eigentijdse wijze zal 
vertellen.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking 
komende kosten (begroot op € 527.000,-), tot maximaal € 263.500,-. 
De subsidie is als volgt berekend:

BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw stichting zijn te verrekenen ofte 
compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te 
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten 
opgenomen.

Verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen van 
toepassing:

U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten 
van de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 
maanden na dit feit aan ons te melden;
Het project moet worden uitgevoerd in nauw overleg met het 
programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie 
Noord-Holland;
U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of 
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op 
de begroting vooraf aan ons te melden;

Ruimte 70 Preshow
Ruimte 46 360 graden film 2.0
Ruimte 36 Verdieping Universal Outstanding Values
SvA
Ruimte 34 vervolg verdieping enz.
Ruimte 30 Geografische verdieping 
Buitenpresentatie
Aanpassing bestaande onderdelen
Promotie
Algemeen
Totaal kosten project excl BTW

€ 30.835,00 
€291.200,00

€ 4.915,00
€ 4.720,00
€ 31.400,00 
€ 67.040,00 
€ 21.030,00 
€ 22.000,00 
€ 53.665,00
€527.000,00 (afgerond)



Provincie
Noord-Holland

3|5 1076637/1099175

Voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project 
gebruikt u de formulieren voor ‘Voortgang project en melden 
wijzigingen’, te downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ 
(www.noord-holland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. 
Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;
U dient bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de 
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord- 
Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord- 
Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden 
door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar 
de logo’s.

Mogelijke vergunningen
Mogelijk heeft u een (omgevings-) vergunning of een ontheffing nodig 
voor uw project. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze (omgevings-) 
vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze 
subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende 
aanvragen voor een (omgevings-) vergunning of ontheffing automatisch 
zijn goedgekeurd.

Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot 
bedraagt € 21 0.800,-, dat wil zeggen 80% van het maximum van de 
aan u verleende subsidie. Dit voorschot wordt in onderstaande 
termijnen, gebaseerd op het door u opgegeven kasritme, overgemaakt 
op IBAN NL07RABO 0343 1 480 99 onder vermelding van het kenmerk 
van dit besluit.

1 september 201 8 € 50.000,-

- 1 december 2018 €160.800,-

Afhankelijk van de voortgang van het project kan dit betalingsritme 
worden aangepast.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 1 3 weken na afloop van de activiteiten bij 
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. 
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 1 juli 201 9 
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 2 januari 
2020 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.

U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag vaststelling subsidie en 
Eindrapportage, te downloaden via het Digitaal Loket/Subsidies 
(www.noord-holland.nl).

De aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- Een activiteitenverslag waarin tenminste een inhoudelijke 
beschrijving is opgenomen van de aard en omvang van de 
gerealiseerde activiteiten waarvoor de subsidie aan u is verleend. Het 
verslag dient op dezelfde wijze te zijn opgesteld als het plan op 
basis waarvan de subsidie is verleend, zodat een goede vergelijking 
van de gestelde en behaalde doelen en resultaten mogelijk is;
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- Een financieel verslag waarin de relatie van deze activiteiten met de 
kosten daarvan zichtbaar is. De presentatie van de financiële 
kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de presentatie 
van die kengetallen in de begroting, zodat een goede vergelijking 
van de financiële kengetallen mogelijk is;

- Een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële 
verslag: opgeste\d door een accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor kunt u 
gebruik maken van het format controleverklaring, te downloaden via 
het ‘Digitaal Loket/Subsidies/Algemene formulieren’ (www.noord- 
holland.nl)

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur 
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking 
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van 
de financiële verantwoording.

Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan 
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden 
uitgevoerd of plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden 
uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Deggendorfclausule
De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen, indien blijkt dat 
er ten aanzien van uw onderneming een bevel tot terugvordering 
uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie waarin 
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. 
Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval door ons worden 
teruggevorderd.

Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer 
informatie over deze wet kunt u vinden op de website www.wetten.nl.

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het 
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van 
verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en 
wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies 
(www.noord-holland.nl).

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur 
(Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie 
bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor 
specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina 
www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob.
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Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Unitmanager Subsidies 
dhr. drs. A.D. Teerlink

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord- 
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw 
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag 
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale 
website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van 
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers 
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw 
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u 
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als 
bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - 
bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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