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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Op 13 juli 2021 hebben wij het programmaplan Hollandse Waterlinies vastgesteld. Dit programma vervangt het 

programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie – Stelling van Amsterdam 2016-2019. Het nieuwe programma heeft 

als hoofddoelstelling de Hollandse Waterlinies verder ontwikkelen als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inzetten 

als inspiratiebron. Het programma bevat aangepaste doelstellingen en bijbehorende uitvoeringsprojecten, en is 

opgesteld als een uitvoeringsprogramma onder de nieuwe interim omgevingsverordening. Een belangrijk 

instrument bij de uitvoering is de subsidieregeling die het mogelijk maakt initiatiefnemers te ondersteunen die 

projecten willen realiseren die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma. Voor 

een efficiënte en effectieve inzet van het subsidie-instrument is het noodzakelijk dat de regeling naadloos aansluit 

op het vigerende programmaplan. Met de nieuwe subsidieregeling, dat wij op 12 april 2022 hebben vastgesteld, 

wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

Inleiding: 

Dwars door de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant slingeren de Hollandse Waterlinies 

(de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Dit unieke cultuurhistorische lint bestaat uit een 

combinatie van forten, een open landschap en een gedetailleerd watermanagementsysteem. Vroeger fungeerde 

het als verdedigingslinie tegen vijanden van buiten, maar sinds de Tweede Wereldoorlog is het gehele complex in 

onbruik geraakt. Na een periode van verval is de linie in de afgelopen decennia in ere hersteld en op tal van 

plaatsen gerestaureerd en ontwikkeld via herbestemming. Vanwege de bijzondere waarden heeft de Unesco de 

Hollandse Waterlinies in 2021 benoemd tot werelderfgoed. 

Om ook de komende jaren de waterlinies verder te ontwikkelen als drager van ruimtelijke kwaliteit en inspiratiebron 

voor diverse gebiedsopgaven, hebben wij op 13 juli 2021 het uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-

2024 “Van verdedigingslinie naar inspiratiebron” vastgesteld. Dit besluit werd genomen nadat de commissie BEM 

van Uw Staten het plan uitvoerig had besproken.  
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Het programma verschilt van haar voorganger door aangepaste doelstellingen en een nieuw pakket van 

uitvoeringsactiviteiten. Waar het oude programma nog vrij algemeen van aard was en zich richtte op ruim 

geformuleerde thema’s, is in het nieuwe programma meer focus aangebracht op het vergroten van de 

toegankelijkheid en beleefbaarheid van de waterlinie, de duurzame inrichting van omgeving en gebouwen en het 

beter uitdragen van het verhaal van de waterlinie. 

 

Voor een succesvolle uitvoering is de inzet van derden onontbeerlijk. Dit is ook in lijn met de doelen die in de 

omgevingswet worden nagestreefd. Deze inbreng wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt met een 

subsidieregeling. Op deze wijze kunnen initiatiefnemers aanvullende middelen verkrijgen voor de uitvoering van 

projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Daarbij is het van groot belang dat de projecten 

die in aanmerking komen voor subsidiëring op basis van de verordening tevens naadloos aansluiten op het 

programma. Deze garantie ontbreekt momenteel, doordat de bestaande verordening is toegesneden op het oude 

programma. Om dit probleem te verhelpen, is een nieuwe subsidieregeling ontworpen die spoort met het huidige 

uitvoeringsprogramma en bovendien aansluit op de nieuwe Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022. 

Ook hanteert de nieuwe regeling strakkere financiële kaders (maximum bedragen en cofinancieringseisen) 

waardoor het beperkte budget effectiever kan worden benut.  

 

Op 12 april hebben wij de nieuwe subsidieregeling vastgesteld en via deze Statenbrief informeren we Uw Staten 

over dit besluit. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Na vaststelling van de nieuwe subsidieregeling wordt deze geplaatst in het Provinciaal blad, waarna de regeling op 

www.overheid.nl komt te staan. Tevens wordt een toelichting op deze subsidieregeling op de provinciale website 

geplaatst.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


