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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Graag geven wij u kennis van de uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling 
van Amsterdam (SvA) als juridisch instrumentarium ter uitvoering van het Utrechts programmaplan NHW & SvA 
(2016-2019) dat wij op 5 juli  jl. hebben vastgesteld.  
 
Aanleiding 

In het Utrechtse coalitieakkoord In verbinding! 2015-2019 spraken wij af dat we ons blijven inzetten voor de NHW, 
zoals nu beleidsmatig is verankerd in de Cultuur- en erfgoednota “Alles is NU” (2016-2019). Hierbij is de NHW 
uitgebreid met het Utrechtse deel van de SvA.  
 
In ons coalitieakkoord staat ook dat wij voor het Utrechtse deel van NHW & SvA zoeken naar innovatieve en 
revolverende mogelijkheden voor de financiering van het behoud en beleefbaar blijven van de NHW. We kijken 
daarbij ook naar de markt. De NHW biedt immers goede kansen voor behoud in combinatie met exploitatie door 
ondernemingen. De Werelderfgoedstatus kan de (inter)nationale aantrekkelijkheid voor de markt versterken. 
 
Voorgeschiedenis 
In het coalitieakkoord ‘In Verbinding!  2015-2019 van de provincie Utrecht hebben we voor het Utrechtse deel van 
de NHW & SvA opgenomen dat we onder andere: 

 uitvoering geven aan  wat in de Cultuurnota 2016-2019 aan kaders is gesteld voor de NHW en SvA met 
bijbehorende meetpunten; 

 zoeken naar innovatieve en revolverende mogelijkheden voor de financiering van de NHW. 
Hiertoe  zijn middelen vastgelegd in het coalitieakkoord.     
 
Essentie / samenvatting: 
De uitvoeringsverordening is het juridische instrument ter uitvoering van de Cultuurnota, en maakt het mogelijk 
om binnen het Utrechtse programmaplan NHW & SvA 2016-2019 een deel van de beschikbare middelen in te 
zetten. Het is een uitvoeringsverordening op hoofdlijnen met verschillende subsidievarianten. Dit biedt 
mogelijkheden om efficiënt te kunnen inspelen op een veranderende situatie en provinciale middelen zo effectief 
mogelijk in te kunnen zetten. De focus ligt op kansen die zich voordoen op basis van de energie in de 
samenleving.  



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De inzet van middelen draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Utrechts programmaplan Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam (2016-2019). De ambitie hierbij is om het militaire erfgoed NHW 
en SvA (gebouw en landschap) beter te verbinden, te versterken en te verzelfstandigen waar mogelijk  in 
verbinding met partners en andere beleidsvelden. Om ons de mogelijkheden te bieden om in te springen op 
ontwikkelingen in de markt en ruimte te creëren voor nieuwe partijen (markt, gebruikers en eigenaren), vraagt dit 
om een flexibel programma en bijpassende uitvoeringsverordening. De financiële bijdrage op maat kent daarbij 
verschillen vormen, zijnde rentekorting, garantstelling, eenmalige financiële bijdrage of storting in een door de 
provincie Utrecht of door derden op te richten fonds. 
 
Financiële consequenties 

Op dit moment is € 7,8 mln beschikbaar ter uitvoering van het Utrechtse programmaplan NHW en SvA (2016-
2019). Van dit bedrag is € 6,5 mln gekoppeld aan deze verordening. Het resterende bedrag wordt ingezet als 
procesgeld voor o.a. het Linie Expert Team. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Bij alle inzet wordt nagegaan of de provinciale inzet in verhouding staat tot de provinciale ambities en de 
bijdragen van anderen. Omdat we uitgaan van maatwerk, stellen we hier geen standaardeisen aan. In de 
jaarlijkse voortgangsrapportage lichten we dit toe. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, W. van Beek 
De secretaris, H. Goedhart  
 


