
Besluit van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland van 19 november 2013, 
nr. 2575440/257547, tot vaststelling van 
de Uitvoeringsregeling subsidie 
activiteiten op en rond Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie Noord-Holland 2013. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is activiteiten op 
het gebied van promotie en publicatie uit te 
voeren om de unieke waarden van de Stelling van 
Amsterdam uit te dragen en dat het wenselijk is 
haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestem
ming van forten te stimuleren teneinde het 
behoud van de Stelling van Amsterdam te 
bevorderen;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidiever
ordening NoordHolland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie activiteiten op 
en rond de Stelling van Amsterdam en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie Noord-Holland 2013 

1  Algemene bepalingen

Artikel 1 
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden 
binnen of betrekking hebben op het gebied 
Stelling van Amsterdam als bedoeld in de 
Structuurvisie NoordHolland 2040 en de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 20132028
Provincie Utrecht en op het NoordHollandse deel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als bedoeld 
in de Structuurvisie NoordHolland 2040.

Artikel 2
Subsidies van minder dan € 5.000, worden niet 
verstrekt.

Artikel 3 
Bij subsidies van minder dan € 10.000, gaat geen 
subsidieverlening aan de subsidievaststelling 
vooraf.  

Artikel 4
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks per para
graaf een subsidieplafond vast.

Artikel 5
1  Een aanvraag om subsidie wordt niet 

behandeld indien met de uitvoering is gestart 
voordat de aanvraag is ontvangen.

2  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
 a  een begroting van de kosten van de activi

teit;
 b  een financieringsplan van de kosten van 

de activiteit;
 c  een inhoudelijke beschrijving van de 

activiteit.
3  Indien de aanvrager van de subsidie niet de 

eigenaar of zakelijkgerechtigde is van de 
percelen waarop de activiteit plaatsheeft, 
bevat de aanvraag om subsidie tevens een 
document waaruit blijkt dat de eigenaar of 
zakelijkgerechtigde toestemming heeft ver
leend voor de activiteit. 

Artikel 6
1  Aanvragen om subsidie worden behandeld op 

volgorde van ontvangst.
2  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 

4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de  
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te 
vullen, geldt als datum van ontvangst van de 
aanvraag, de datum waarop de aanvraag is 
aangevuld.

3  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag 
worden ontvangen en door honorering van 
deze aanvragen het subsidieplafond wordt 
overschreden, wordt de aanvraag met de 
laagste projectkosten als eerste in behande
ling genomen.

4  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 
weken na ontvangst van de aanvraag om 
subsidie.
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Artikel 7
Subsidie wordt geweigerd indien:
a  de activiteit naar het oordeel van 

Gedeputeerde Staten niet financieel haalbaar 
is;

b  het onderdeel van de Stelling van Amsterdam 
of Nieuwe Hollandse Waterlinie slechts 
gebruikt wordt als podium voor de activi
teiten.

Artikel 8
Indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
het verstrekken van een subsidie op grond van 
deze Uitvoeringsregeling zou leiden tot het over
treden van het verbod op het geven van staats
steun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, wordt het subsidiebedrag zodanig vast
gesteld dat het totaal van alle subsidies voor de 
activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op 
grond van de van toepassing zijnde vrijstellings
verordeningen van de Europese Commissie 
verstrekt mag worden.

2  Promotie en publiek

Artikel 9
Subsidie kan worden verstrekt voor: 
a  het organiseren en uitvoeren van voor het 

publiek toegankelijke activiteiten waarin het 
verhaal van de Stelling en of het Noord
Hollandse deel van de Waterlinie tot uiting 
komt en waarbij minimaal twee forten 
betrokken zijn;

b  het ontwikkelen van voor het publiek toe
gankelijke toeristische arrangementen 
waarbij minimaal twee forten betrokken 
zijn;

c  het ontwikkelen van voor het publiek toe
gankelijke fiets, vaar en wandelroutes 
waarbij minimaal twee forten betrokken 
zijn;

d  het tot stand brengen van voor het publiek 
toegankelijke films waarin het verhaal van 
de Stelling en of het NoordHollandse deel 
van de Waterlinie wordt verteld;

e  het ontwikkelen van voor het publiek toe
gankelijk tentoonstellingsmateriaal waarin 
het verhaal van de Stelling of het Noord
Hollandse deel van de Waterlinie wordt 
verteld;

f  het realiseren van voor het publiek toeganke
lijke publicatiemateriaal waarin het verhaal 
van de Stelling en of het NoordHollandse 
deel van de Waterlinie wordt verteld. 

Artikel 10
1  De subsidie bedraagt 50% van de door 

Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte 
kosten tot maximaal € 20.000,.

2  Indien de activiteit ook uit andere hoofde 
wordt gesubsidieerd wordt in afwijking van 

het eerste lid het subsidiebedrag zodanig 
berekend dat het totaal van alle subsidies ten 
hoogste 100% van de kosten bedraagt.

3  Haalbaarheid herbestemming

Artikel 11 
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende 
activiteiten:
a  marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies 

naar de mogelijkheden van economische 
benutting van onderdelen van de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Water
linie;

b  onderzoeken die bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling en behoud van de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Water
linie.

Artikel 12
1  De subsidie bedraagt 50% van de door 

Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte 
kosten tot maximaal € 50.000,.

2  Indien de activiteit ook uit andere hoofde 
wordt gesubsidieerd wordt in afwijking van 
het eerste lid het subsidiebedrag zodanig 
berekend dat het totaal van alle subsidies ten 
hoogste 100% van de kosten bedraagt.

4  Slotbepalingen

Artikel 13
De subsidieontvanger is verplicht om:
a  binnen een jaar na ontvangst van de subsidie

beschikking te starten met de uitvoering van 
de activiteit;

b  binnen twee jaar na ontvangst van de subsi
diebeschikking de activiteit te hebben 
afgerond;

c  het logo of de naam van de provincie te 
plaatsten op alle publiciteitsuitingen die 
betrekking hebben op de gesubsidieerde 
activiteit.

Artikel 14
1  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend 

binnen 13 weken na voltooiing van de activi
teit.

2  Indien de subsidieontvanger een gemeente, 
of een openbaar lichaam dat is ingesteld op 
grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is, wordt de 
aanvraag tot vaststelling van de subsidie 
uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op 
het jaar waarin de activiteit is voltooid, 
ingediend.

3  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag 
als bedoeld in het tweede lid een formulier 
vast. 

4  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 
weken na ontvangst van de aanvraag tot vast
stelling van de subsidie.
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Artikel 15
1  Deze regeling treedt in werking met ingang 

van 1 januari 2014.
2  Deze regeling vervalt op 31 december 2016.
3  Deze regeling wordt aangehaald als: 

Uitvoeringsregeling subsidie activiteiten op 
en rond de Stelling van Amsterdam en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie NoordHolland 2013.

Haarlem, 19 november 2013.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 6 december 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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