
Opwaarderingverzoek en vragen m.b.t SB Subsidieregeling Hollandse Waterlinies

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

VVD 1 Vragen:

In de statenbrief staat op p.1 dat het 
uitvoeringsprogramma is vastgesteld na uitvoerige 
bespreking in BEM van dit plan. In welke BEM-vergadering
is dit uitvoerig besproken?

Met “uitvoerige bespreking” werd bedoeld een “uitvoerige 
consultatie”. Op 1 juni 2021 hebben GS de conceptversie van het 
uitvoeringsprogramma aan uw Staten aangeboden om uw eventuele 
opmerkingen op te halen. De Statenbrief van 1 juni ging uit van een 
bespreking in de cie BEM, maar in plaats daarvan heeft de commissie, 
c.q. de griffie, besloten om de input schriftelijk te verzamelen en het 
stuk bij "ter kennisname stukken” te agenderen voor de 
commissievergadering van 23 juni 2021. Op de conceptversie zijn de 
opmerkingen van de VVD-fractie ontvangen, waar de Statenbrief van 
13 juli 2021 en de bijhorende Memo uitgebreid op ingaan.  

2 Regeling:

Artikel 4.3: wat is de afweging om de grens voor een 
businesscase bij 100.000 te leggen? En waarom alleen 
voor restauratie of herbestemming en niet voor 
bijvoorbeeld duurzame energieopwekking?

De grens van € 100.000 is gebaseerd op input van de experts van het 
subsidieloket en ervaringskennis binnen het team (er is in de loop der 
jaren ruime ervaring opgebouwd met het verstrekken van subsidies 
voor restauratie en herbestemming). 
Er is geen aparte categorie voor duurzame energieopwekking gemaakt, 
omdat tot op heden alle investeringen in duurzaamheid gekoppeld 
waren aan herbestemming en/of restauratie van forten. Als zich zo’n 
situatie toch mocht voordoen, dan is het van belang dat ook in dat 
geval de voorziene investering en gevraagde subsidie goed zijn te 
toetsen. De aanvullende eisen in de subsidieregeling (vooroverleg met 
betrokken medewerkers van het team Hollandse Waterlinies en een 
gedegen projectplan + begroting) voorzien daarin.  

3 Artikel 6: wat is de onderbouwing van de maximale 
bedragen en de percentages van de cofinancieringsnorm?

Een belangrijk uitgangspunt bij de bepaling van de maxima is het 
beschikbare budget. Het streven is om met de beschikbare middelen 
zoveel mogelijk projecten te ondersteunen die bijdragen aan het 
realiseren van verschillende doelen van het programma Hollandse 
Waterlinies. Dat uitgangspunt, gecombineerd met ervaringsgegevens 
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uit voorgaande jaren en input vanuit het subsidieloket, heeft geleid tot 
de vermelde maxima.   
Bij de bepaling van de cofinancieringspercentages geldt het principe 
dat we uitgaan van een bijdrage van de aanvrager, omdat deze zelf 
gebaat is bij de investeringen en activiteiten die voor subsidie worden 
voorgedragen. Cofinanciering is een financiële vertaling van dat 
eigenaarschap.  
Voor de hoogte van het cofinancieringspercentage hebben we ons 
laten adviseren door het subsidieloket en hebben we ons gespiegeld 
aan andere provinciale subsidieregelingen, zoals de regeling voor de 
Erfgoedparels. Bij die regeling wordt ook het treffen van duurzame 
maatregelen gestimuleerd door het verlagen van het benodigde 
cofinancieringspercentage. Op deze wijze dragen we bij aan coherent 
provinciaal beleid. 

4 Artikel 7: idem, hier worden relationele normen 
gehanteerd.

Het genoemde artikel is integraal overgenomen uit de Algemene 
subsidieverordening Provincie Utrecht 2022, die door uw Staten is 
vastgesteld. Inzet van het artikel is om te komen tot een doelmatige 
inzet van middelen. Dit artikel, gecombineerd met artikel 2, waarin de 
subsidiecriteria voor de Hollandse Waterlinies nader zijn omschreven, 
ziet daarop toe.  

5 Opwaarderingsverzoek:

Omdat de onderbouwing van de normering in de 
subsidieregeling onduidelijk is, willen we deze regeling 
graag bespreken. Met de gedeputeerde willen we van 
gedachten wisselen hoe hij tot een duidelijke 
subsidieregeling komt.

Met de hierboven gegeven antwoorden hebben we inzicht gegeven in 
de onderbouwing van bedragen. De vraag naar de normering valt 
buiten de scope van de specifieke regeling Hollandse Waterlinies, 
omdat het desbetreffende art. 7 integraal overgenomen is uit de 
Algemene subsidieverordening PU. 
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