
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 15 januari 2008, nr. 2008-3257 tot 
bekendmaking van de deelverordening Stelling 
van Amsterdam Noord-Holland 2008-2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 17 december 2007, onder nr. 8, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat in het Streekplan Noord Holland 
Zuid en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 
en het daarop gebaseerde gebiedsprogramma Stelling 
van Amsterdam 2005-2008 (dan wel het opvolgende 
gebiedsprogramma voor de jaren 2009-2013) is neer-
gelegd dat de ruimtelijke samenhang tussen de ver-
schillende (deels beschermde) onderdelen van de 
Stelling van Amsterdam behouden dient te worden en 
de herkenbaarheid en de gebruikswaarde van het 
monument versterkt dienen te worden;

voorts overwegende, dat door middel van gerichte 
subsidiëring een bijdrage wordt geleverd aan deze 
doelstellingen;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuurs-
recht;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende verordening: 
Deelverordening Stelling van Amsterdam Noord-
Holland 2008-2013

Heiloo, 17 december 2007. 

Provinciale staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, statengriffier.
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Deelverordening Stelling van Amsterdam Noord-
Holland 2008-2013 

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder Stelling van 
Amsterdam: het gebied dat is omschreven in:
a  de Streekplanherziening Noord-Holland Zuid 

van 17 december 2007;
b  de Streekplanherziening Noord-Holland Noord 

van 17 december 2007; en 
c  de ontwerpstreekplanuitwerking Nationale 

Landschappen van de provincie Utrecht van 
25 september 2007, dan wel de definitieve 
Streekplanuitwerking, onder de naam Nationaal 
Landschap Stelling van Amsterdam.

Paragraaf 2 Wie, wat en wanneer

Artikel 2  Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een ieder die 
activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3  Activiteiten waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten 
die naar het oordeel van gedeputeerde staten het 
bezoek aan de Stelling van Amsterdam bevorderen. 

Activiteiten die aan deze doelstelling voldoen, kunnen 
in ieder geval omvatten: 
a  het herstel of de restauratie van beschermde 

onroerende zaken (monumenten) behorend tot de 
Stelling van Amsterdam;

b  de aanleg of het herstel van infrastructuur binnen 
of naar de Stelling van Amsterdam;

c  de aanleg of het herstel van landschapselementen 
als veldeenheden, inundatiegebieden, boszones 
en wegbeplanting zoals beschreven in het Inspi-
ratieboek Gebiedsaanpak Stelling van Amsterdam 
van mei 2006;

d  marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies naar 
de mogelijkheden van economische benutting 
van onderdelen van de Stelling van Amsterdam;

e  de organisatie en uitvoering van publieksevene-
menten, toeristische of recreatieve pakketten en 
programma’s of routes;

f  samenwerking tussen forteigenaren of terrein-
beheerders om de informatievoorziening over 
Stelling van Amsterdam te verbeteren;

g  de organisatie en uitvoering van communicatie-
campagnes gericht op voorlichting en educatie 
van het publiek inzake de Stelling van Amsterdam.

Artikel 4  Weigeringgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  Voor dezelfde activiteit of voor dezelfde kosten 

reeds subsidie is ontvangen van de provincie 
Noord-Holland of van de provincie Utrecht;

b  Met de uitvoering van de activiteit ten tijde van 
de indiening van de aanvraag reeds is begonnen.

Artikel 5  Aanvraag, voorschot en subsidie-
vaststelling

Lid 1 
Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend 
uiterlijk drie maanden voor het begin van de activiteiten 
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

Lid 2
De subsidieaanvraag wordt ingediend door middel 
van een aanvraagformulier dat door de aanvrager 
volledig wordt ingevuld en gaat vergezeld van de in 
dat formulier gevraagde bijlagen. 

Lid 3
De subsidieontvanger kan op aanvraag een voorschot 
van ten hoogste 80% krijgen.

Lid 4
In afwijking van lid 3 van dit artikel en van artikel 23, 
lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-
Holland 1998 kan de subsidieontvanger een voorschot 
van ten hoogste 100% krijgen indien subsidie is ver-
leend tot een bedrag van € 10.000,–.

Lid 5 
De aanvragen om vaststelling van de subsidie moeten 
worden ingediend binnen drie maanden na afloop van 
de activiteit waarvoor subsidie is verkregen.

Artikel 6  Beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1 Beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over subsidieaanvragen 
om een subsidie binnen 10 weken na ontvangst van de 
aanvraag om subsidieverlening.

Lid 2 Beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over subsidieaanvragen 
binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag tot 
vaststelling.

Paragraaf 3  Hoeveel en hoe

Artikel 7  Vorm van de subsidie

Lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een 
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een 
tekortsubsidie.

Lid 2
In afwijking van het eerste lid, worden subsidies tot een 
bedrag van € 5.000,– vastgesteld in de vorm van een 
budgetsubsidie.
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Artikel 8 Verdeling van het beschikbare subsidie-
plafond
Op de subsidieaanvragen beslissen Gedeputeerde 
Staten in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 9  Berekening van de subsidie

Lid 1
De subsidie bedraagt 50% van de kosten die voor sub-
sidie in aanmerking komen met een maximum van 
€ 50.000,–.

Lid 2
Indien ter zake van een activiteit door een ander 
bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen subsidie is verstrekt, wordt slechts 
een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat de som 
van de subsidies niet groter is dan 100% van de recht-
streeks aan de activiteit toe te rekenen kosten.

Lid 3
Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de verstrek-
king van subsidie leidt tot het verlenen van staatssteun 
in de zin van artikel 87 EG-Verdrag, die naar het oor-
deel van gedeputeerde staten niet in aanmerking komt 
voor aanmelding bij de Europese Commissie.

Artikel 10 Kosten die voor subsidie in aanmerking 
komen

Lid 1
Voor de activiteiten genoemd in artikel 3, onder a, b en 
c komen uitsluitend rechtstreeks aan de activiteit toe te 
rekenen kosten ter voorbereiding van die activiteiten in 
aanmerking voor subsidie.

Lid 2
Voor andere activiteiten dan die genoemd in het eerste 
lid komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking de 
rechtstreeks aan de activiteit toe te rekenen kosten van 
voorbereiding en uitvoering van die activiteit.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde 
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel 12 Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening 
Stelling van Amsterdam 2008-2013.

Artikel 13 Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Artikel 14 Vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2014.
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Toelichting
Rond onze hoofdstad Amsterdam ligt een bijzonder 
gebied, de ring van de Stelling van Amsterdam. Ruim 
honderd jaar geleden is deze 135 kilometer lange ver-
dedigingsring gemaakt. Het bestaat uit dijken, kaze-
matten, batterijen en sluizen, terreinen die onder water 
konden worden gezet (inundatie) en niet minder dan 
42 forten. Dit alles om de vijand buiten Amsterdam te 
houden. De ring van water die kon worden opgezet 
rond Amsterdam was niet meer dan 80 cm diep.  
Te ondiep om er in te varen en te diep om er met 
voertuigen door heen te gaan. De Stelling van Amster-
dam is nooit als dusdanig gebruikt vanwege de snel 
voortschrijdende militaire techniek. Het vliegtuig deed 
zijn intrede. De forten en infrastructuur bleven echter 
bestaan, waardoor een uniek monument van defensieve 
en waterstaatkundige techniek bewaard is gebleven. 
Tegenwoordig blinkt de Stelling van Amsterdam naast 
haar cultuurhistorische waarden uit door haar land-
schappelijke schoonheid temidden van een sterk ver-
stedelijkte omgeving: op 15 kilometer afstand van het 
centrum van Amsterdam ligt een relatief open, rustige 
en ontspannen landschapszone waar de stedelijke 
dynamiek nog weinig vat op heeft gekregen.

Op provinciale voordracht werd de Stelling van 
Amsterdam in 1996 toegevoegd aan de lijst van het 
Werelderfgoed van de UNESCO en behoort hiermee tot 
de 600 meest waardevolle culture erfgoederen ter 
wereld. De UNESCO-status schept verwachtingen en 
verplichtingen, waarvoor de provincie als site-holder 
eerste aanspreekpunt is.

In het Streekplan Noord Holland Zuid en het Ont-
wikkelingsbeeld Noord Holland Noord en het daarop 
gebaseerde gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 
2005-2008 is neergelegd dat de ruimtelijke samenhang 
tussen de verschillende (deels beschermde) onderdelen 
van de Stelling van Amsterdam behouden dient te 
worden en de herkenbaarheid en de gebruikswaarde 
van het monument versterkt dient te worden. In 2008 
zal het gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 
voor de jaren 2009-2013 worden vastgesteld. Om recht 
te kunnen doen aan bovengenoemde doelstelling is 
ervoor gekozen om ook de onderdelen van de Stelling 
van Amsterdam die in de provincie Utrecht zijn 
gelegen, in aanmerking te laten komen voor subsidie op 
grond van deze deelverordening.

Teneinde projecten te stimuleren die deze doelstellingen 
bevorderen, maar die niet passen binnen het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), is deze 
verordening tot stand gekomen.

Uitgegeven op 17 januari 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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