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Onderwerp

Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat hydrologisch herstel van natte natuurparels een van de
doelstellingen is in het Provinciaal Waterplan Noord- Brabant 2010-2015
“Waar water werk en leeft”;
Overwegende dat in het uitvoeringsprogramma bij dit plan middelen
beschikbaar zijn om initiatieven te stimuleren die leiden tot het herstel van alle
natte natuurparels in de provincie Noord-Brabant;
Overwegende dat in het uitvoeringsprogramma tevens middelen beschikbaar
zijn om initiatieven te stimuleren die leiden tot gezonde en ecologisch goed
functionerende beek- en kreekecosystemen van wateren die in het Provinciaal
Waterplan een functie ‘waternatuur’ of ‘verweven’ hebben.
Overwegende dat deze middelen ingezet worden als subsidie en hiertoe de
Subsidieregeling Water Noord-Brabant 2013 wordt aangevuld met § 4 Aanpak
van verdroging in natte natuurparels ,§ 5 Beek- en kreekherstel en § 6
Vispassages;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 1.1 worden onder verlettering van de onderdelen c en d tot e en
f, twee onderdelen ingevoegd luidende:
c. LIFE+-project: project dat mede wordt gefinancierd door het LIFE+
programma van de Europese Commissie bedoeld voor ondersteuning van
klimaat- en natuurprojecten binnen Europa;
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d. programma: gebundelde reeks van projecten;
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B. Artikel 1.4 komt te luiden:
Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten of programma’s gericht op:
a. het herstellen van vennen;
b. het herstellen van vennen als onderdeel van een LIFE+-project.
C. In artikel 1.5 wordt “Subsidieregeling uitvoering soortenbeleid NoordBrabant of de Subsidieregeling leefgebieden van bedreigde plant- en
diersoorten Noord-Brabant” vervangen door: Subsidieregeling biodiversiteit
en leefgebieden Noord-Brabant.
D. Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1”geplaatst.
2. In het gehele artikel worden de woorden “het project” vervangen door:
de subsidiabele activiteit.
3. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de subsidiabele activiteit is gericht op herstel van een ven dat voorkomt
op de lijst met Prioritaire Vennen in bijlage 1 en waarvan herstel kansrijk
is gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek;
4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onverminderd het eerste lid, is de subsidiabele activiteit, om voor
subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, in aanmerking te komen
aangemerkt als LIFE+-project in Brabant.
E. Artikel 1.7, eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder 1º, vervalt “,tot een maximum van €350.000”.
2. Onder 2º, vervalt “,tot een maximum van €700.000”.
F. In artikel 1.9 wordt “voor 1 januari 2015”, vervangen door: binnen de
periode van 2 oktober 2014 tot en met 19 december 2014.
G. Artikel 1.10 komt te luiden:
Artikel 1.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in:
a. artikel 1.4, onder a, voor de periode van 2 oktober 2014 tot en met 19
december 2014 vast op € 3.867.635.
b. artikel 1.4, onder b, voor de periode van 2 oktober 2014 tot en met 19
december 2014 vast op € 780.165.
H. In artikel 1.11 wordt “50%” vervangen door: 100% en vervalt “, tot een
maximum van € 500.000”.
I. Artikel 3.2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
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1. Onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel e, wordt na onderdeel c
een onderdeel ingevoegd, luidende:
d. natuurlijke personen;
2. In onderdeel e wordt “c” vervangen door: d.
3. Na het tweede lid, wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het tweede lid, geen
rechtspersoonlijkheid bezit en alle deelnemers natuurlijke personen zijn:
a. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het
samenwerkingsverband;
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het
samenwerkingsverband.
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J. Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel d wordt na “wijst” het volgende ingevoegd: ,of indien sprake
is van waardedaling als gevolg van functieverandering.
2. Onder vernummering van onderdeel e tot onderdeel f, een onderdeel
toegevoegd luidende:
e. indien sprake is van een noodzaak tot aankoop van gronden als bedoeld
onder d, is voorzien in een onafhankelijke taxatie van de gronden
voorafgaand aan het uitvoeren van de subsidiabele activiteit;
K. Artikel 3.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.”geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onverminderd het eerste lid, komt, voor subsidieaanvragers als
bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder d, voor zover noodzakelijk en
adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, de waardedaling van de
grond als gevolg van functieverandering voor subsidie in aanmerking.
3. De waardedaling van de grond als bedoeld in het tweede lid, bedraagt
ten hoogste 85% van de getaxeerde waarde van de grond voorafgaand
aan het project.
L. Artikel 3.11, eerste lid komt te luiden:
1. De hoogte van de subsidie bedraagt:
a. ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 3.7, onder
a, b, d tot en met h; en
b. ten hoogste 85% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 3.7, onder
c; en
c. ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 3.7,
tweede en derde lid;
met een maximum van € 600.000 per project.
M. Onder vernummering van paragraaf 4 tot paragraaf 7 en onder
vernummering van de artikelen 4.1 tot en met 4.5 tot de artikelen 7.1 tot en
met 7.5 worden na paragraaf 3 Behoud of herstel van wijst drie nieuwe
paragrafen ingevoegd luidende:
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§ 4 Aanpak van verdroging in natte natuurparels
Artikel 4.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. ambitiekaart: kaart als bedoeld in de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
natuur en landschap Noord-Brabant en de Subsidieregeling
natuurbeheer Noord-Brabant 2010;
b. ecologische hoofdstructuur: samenhangend netwerk van
natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als doel het
veiligstellen van ecosystemen met de daarbij horende soorten;
c. GGOR: gewenst en gewogen grond- en oppervlaktewaterregime;
d. natte natuurparel: waardevol waterafhankelijk natuurgebied in Brabant
met bijzondere ecologische waarden, waarvan sommige delen
verdroogd zijn zoals opgenomen op plankaart I van het Waterplan;
e. Natura 2000: samenhangend Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese
Unie zoals opgenomen op plankaart I Waterplan;
f. OGOR: optimaal grond- en oppervlaktewaterregime;
g. plan MER: milieueffectrapport voor plannen die kunnen leiden tot
concrete projecten of activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor
het milieu;
h. programma: gebundelde reeks van projecten;
i. Tweede Bestuursovereenkomst: overeenkomst tussen de provincie
Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen over de gecoördineerde
en integrale uitvoering van de wateropgave in Brabant in de periode
van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2015;
j. Waterplan: het door Provinciale Staten op 20 november 2009
vastgestelde Waterplan Noord-Brabant.
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Artikel 4.2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door
waterschappen.
Artikel 4.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 4.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. projecten of programma’s gericht op de voorbereiding van maatregelen
voor verdrogingsbestrijding van natte natuurparels;
b. projecten of programma’s gericht op de voorbereiding en uitvoering van
maatregelen voor verdrogingsbestrijding van natte natuurparels.
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Artikel 4.5 Weigeringsgronden
1. Subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder a, wordt geweigerd indien:
a. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder b, reeds
subsidie is verstrekt;
b. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4,onder b, reeds
subsidie is verstrekt;
c. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 6.4, reeds subsidie is
verstrekt.
2. Subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder b, wordt geweigerd indien:
a. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder a, reeds
subsidie is verstrekt;
b. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4,onder a, reeds
subsidie is verstrekt.
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Artikel 4.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de subsidiabele activiteit wordt uitgevoerd in de provincie NoordBrabant;
b. de subsidiabele activiteit is gericht op het afstemmen van de
waterhuishouding op de ecologische doelstellingen van het gebied,
overeenkomstig de doelstellingen opgenomen in de ambitiekaart;
c. de subsidiabele activiteit is gericht op het bereiken van het OGOR voor
de natuurdoelen uit de ambitiekaart, waarbij de ondergrens gevormd
wordt door de provinciale beleidsuitgangspunten uit de nota ‘Kaders
voor het GGOR’;
d. de subsidiabele activiteit is afgestemd op de prioriteiten en doelstellingen
voor Natura 2000;
e. aan de subsidiabele activiteit ligt ten grondslag:
1°. een project- of programmaplan, waarin in ieder geval is
opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze
paragraaf;
2°. een sluitende begroting.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel
4.4, onder b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:
a. de subsidiabele activiteit wordt uitgevoerd in een natte natuurparel, die
tevens als Natura 2000 gebied is aangemerkt;
b. de subsidiabele activiteit is gericht op het behoud of ontwikkeling van de
Natura 2000 doelen.
Artikel 4.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4 de volgende kosten in
aanmerking:
a. kosten voor onderzoek en voorbereiding, inclusief planvorming en
bestek gereed maken vanaf 1-1-2007;
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b. kosten voor het ontwerp van monitoring conform het Handboek
Projectmonitoring verdrogingsbestrijding Provincie Noord-Brabant;
c. kosten voor communicatie ter vergroting van het draagvlak voor de
subsidiabele activiteit en ter verbreiding van de resultaten van de
subsidiabele activiteit.
2. Onverminderd het eerste lid, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat
in relatie tot het doel van de subsidie voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4,
onder b, de volgende kosten in aanmerking:
a. kosten voor verhoging van de grond- en oppervlaktewaterstand of ter
versterking van de kwel;
b. kosten voor stremming van de afvoer, met als doel het vasthouden van
water en de bevordering van infiltratie;
c. kosten voor het verhogen van de drainagebasis;
d. kosten voor externe aanvoer voor suppletie en infiltratie van water;
e. kosten voor het hydrologisch isoleren van watergangen of gebieden;
f. kosten voor het verminderen van grondwateronttrekkingen;
g. kosten voor ondersteunende maatregelen binnen de ecologische
hoofdstructuur ten behoeve van hydro-ecologisch herstel;
h. kosten voor aanleg en inrichting van monitoring conform het
Handboek Projectmonitoring verdrogingsbestrijding Provincie NoordBrabant;
i. kosten voor maatregelen ter voorkoming van schade aan bebouwing als
gevolg van vernattingsmaatregelen;
j. kosten voor nadeelcompensatie door het waterschap in verband met:
1°. landbouwkundige opbrengstvermindering door natschade als
gevolg van vernattingsmaatregelen;
2°. schade, bedoeld onder i;
k. kosten van grondverwerving buiten de ecologische hoofdstructuur voor
zover:
1°. grondverwerving noodzakelijk blijkt voor het uitvoeren van de
maatregelen als bedoeld onder a tot en met g;
2°. de grond tegen een marktconforme prijs wordt verworven.
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Artikel 4.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 4.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. kosten voor het opstellen van een plan MER;
b. grondverwerving binnen de ecologische hoofdstructuur;
c. kosten van beheer en onderhoud;
d. reguliere werkzaamheden van de subsidieaanvrager.
Artikel 4.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 2 oktober
2014 tot en met 19 december 2014.
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Artikel 4.10 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 4.4, onder a, voor de tenderperiode van 2 oktober 2014 tot en
met 19 december 2014, vast op € 2.820.000.
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 4.4, onder b, voor de tenderperiode van 2 oktober 2014 tot en
met 19 december 2014, vast op € 6.298.745.
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Artikel 4.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder a, bedraagt 50%
van de subsidiabele kosten.
2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt, dat het gemiddelde bedrag
per hectare te herstellen areaal over het totaal van aanvragen voor de
subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder a, afwijkt van het
normbedrag van € 2.000 per hectare te herstellen areaal, wordt de
subsidie, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid verminderd tot het
gemiddelde bedrag overeenkomt met het normbedrag.
3. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder b, bedraagt 100%
van de subsidiabele kosten.
4. Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt, dat het gemiddelde bedrag
per hectare te herstellen areaal over het totaal van aanvragen voor de
subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder b, afwijkt van het
normbedrag van € 4.000 per hectare te herstellen areaal, wordt de
subsidie, bedoeld in het derde lid, naar evenredigheid verminderd tot het
gemiddelde bedrag overeenkomt met het normbedrag.
5. Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan €125.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
Artikel 4.12 Verdeelcriteria
1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder a, het
vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 4.10, onder a, te boven
gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de
verschillende aanvragen op basis van de mate waarin de kosten afwijken
van het normbedrag van € 2.000 per hectare te herstellen areaal.
2. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder b, het
vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 4.10, onder b, te boven
gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de
verschillende aanvragen op basis van de mate waarin de kosten afwijken
van het normbedrag van € 4.000 per hectare te herstellen areaal.
3. Bij de toepassing van het eerste en het tweede lid gaan aanvragen die het
normbedrag dichter benaderen voor op aanvragen die verder afwijken van
het normbedrag.
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4. Indien toepassing van het eerste lid en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen
op een gelijke plaats in de rangorde eindigen, wordt rangschikking van die
aanvragen bepaald door loting.
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Artikel 4.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder a, is uiterlijk 31
december 2015 afgerond;
b. de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder b, is uiterlijk 31
december 2017 afgerond;
c. in afwijking van het vorige onderdeel is de subsidiabele activiteit, bedoeld in
artikel 4.4, onder b, uiterlijk 31 december 2015 afgerond indien de
activiteit onderdeel uitmaakt van de Tweede Bestuursovereenkomst;
d. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
e. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid,
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde
Staten;
Artikel 4.14 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende
bewijsstukken:
a. activiteitenverslag, gespecificeerd in relatie tot de gerealiseerde doelen;
b. communicatieverslag.
Artikel 4.15 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 80 % van
het verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het
eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de
subsidieontvanger.
3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de
hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden
bepaald.
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§ 5 Beek- en kreekherstel
Artikel 5.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. ambitiekaart: kaart als bedoeld in de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
natuur en landschap Noord-Brabant en de Subsidieregeling natuurbeheer
Noord-Brabant 2010;
b. ecologische hoofdstructuur: samenhangend netwerk van natuurgebieden
van nationaal en internationaal belang met als doel het veiligstellen van
ecosystemen met de daarbij horende soorten;
c. integrale opzet: opzet waarbij de doelstellingen voor de inrichting van
waterlopen gecombineerd worden met de doelstellingen voor
verdrogingsbestrijding en overige thema’s;
d. GGOR: gewenst en gewogen grond- en oppervlaktewaterregime;
e. Natura 2000: samenhangend Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
zoals opgenomen op plankaart I Waterplan;
f. Natura 2000: samenhangend Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
zoals opgenomen op plankaart I Waterplan;
g. OGOR: optimaal grond- en oppervlaktewaterregime;
h. programma: gebundelde reeks van projecten;
i. Tweede Bestuursovereenkomst: overeenkomst tussen de provincie NoordBrabant en de Brabantse waterschappen over de gecoördineerde en
integrale uitvoering van de wateropgave in Brabant in de periode van 1
januari 2008 tot en met 31 december 2015;
j. Waterplan: het door Provinciale Staten op 20 november 2009 vastgestelde
Waterplan Noord-Brabant.
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Artikel 5.2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door
waterschappen.
Artikel 5.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 5.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. projecten of programma’s gericht op voorbereiding van maatregelen voor
beek- en kreekherstel;
b. projecten of programma’s gericht op de voorbereiding en uitvoering van
maatregelen voor beek- en kreekherstel.
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Artikel 5.5 Weigeringsgronden
1. Subsidie als bedoeld in artikel 5.4, onder a, wordt geweigerd indien:
a. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder b, reeds
subsidie is verstrekt;
b. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4,onder b, reeds
subsidie is verstrekt;
c. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 6.4, reeds subsidie is
verstrekt.
2. Subsidie als bedoeld in artikel 5.4, onder b, wordt geweigerd indien:
a. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder a, reeds
subsidie is verstrekt;
b. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4,onder a, reeds
subsidie is verstrekt.
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Artikel 5.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a.
de subsidiabele activiteit wordt uitgevoerd in de provincie NoordBrabant;
b.
de subsidiabele activiteit wordt uitgevoerd in of ten behoeve van
een natte natuurparel;
c.
de subsidiabele activiteit is gericht op het bereiken van het OGOR
voor de natuurdoelen uit de ambitiekaart, waarbij de ondergrens
gevormd wordt door de provinciale beleidsuitgangspunten uit de nota
‘Kaders voor het GGOR’;
d.
de subsidiabele activiteit is afgestemd op de prioriteiten en
doelstellingen voor Natura 2000;
e.
de subsidiabele activiteit is gericht op beken en kreken waaraan een
specifieke natuurfunctie of functie verweven is toegekend in het
Waterplan;
f.
de subsidiabele activiteit is gericht op het behoud, herstel en
ontwikkeling van beken en kreken;
g.
de subsidiabele activiteit voldoet aan de criteria voor beek- en
kreekherstel, die zijn opgenomen in Appendix II van de Tweede
Bestuursovereenkomst;
h.
de subsidiabele activiteit heeft een integrale opzet;
i.
de parameters voor de na te streven waterkwaliteit zijn conform de
parameters voor de ecologische potenties van het watersysteem
behorende bij de functie zoals omschreven in het Waterplan;
j.
het maai- en peilbeheer wordt aangepast aan de ecologische
potenties van het watersysteem;
k. aan de subsidiabele activiteit ligt ten grondslag:
1°.
een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op
welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°.
een sluitende begroting.
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2.

Onverminderd het eerste lid, is de subsidiabele activiteit om voor
subsidie als bedoeld in artikel 5.4, onder b, aanmerking te komen, gericht
op het behoud of ontwikkeling van de Natura 2000 doelen.
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Artikel 5.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen voor subsidie als bedoeld in artikel 5.4 de volgende kosten in
aanmerking:
a. kosten voor onderzoek en voorbereiding, inclusief planvorming en
bestek gereed maken vanaf 1-1-2007;
b. kosten voor het ontwerp van monitoring;
c. kosten voor communicatie ter vergroting van het draagvlak voor de
subsidiabele activiteit en ter verbreiding van de resultaten van de
subsidiabele activiteit.
2. Onverminderd het eerste lid, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat
in relatie tot het doel van de subsidie voor subsidie als bedoeld in artikel 5.4,
onder b, de volgende kosten in aanmerking:
a. kosten voor maatregelen ten behoud, herstel en ontwikkeling van de
hydrologie zoals verhang, stroomsnelheid, voeding, watervoerendheid,
overstromingsfrequentie, peilfluctuatie en insnijding;
b. kosten voor maatregelen ten behoud, herstel en ontwikkeling van de
morfologie zoals profielvorm, tracévorm, substraat, sedimentatie en
erosie, transporterend vermogen en karakteristieke beplanting;
c. kosten voor aanleg en inrichting van monitoring;
d. kosten voor maatregelen ter voorkoming van schade aan bebouwing als
gevolg van vernattingsmaatregelen;
e. kosten voor nadeelcompensatie door het waterschap in verband met:
1°. landbouwkundige opbrengstvermindering door natschade als
gevolg van vernattingsmaatregelen;
2°. schade, bedoeld onder d;
f. kosten van grondverwerving buiten de ecologische hoofdstructuur voor
zover:
1°. grondverwerving noodzakelijk blijkt voor het uitvoeren van de
subsidiabele activiteit;
2°. de grond tegen een marktconforme prijs wordt verworven.
Artikel 5.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 5.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. grondverwerving binnen de ecologische hoofdstructuur;
b. kosten van beheer en onderhoud;
c. reguliere werkzaamheden van de subsidieaanvrager .
Artikel 5.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 2 oktober
2014 tot en met 19 december 2014.
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Artikel 5.10 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 5.4, onder a, voor de tenderperiode 2 oktober 2014 tot en met
19 december 2014, vast op € 892.500.
2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld
in artikel 5.4, onder b, 2 oktober 2014 tot en met 19 december 2014, vast
op € 2.663.000.
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Artikel 5.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5.4, onder a, bedraagt 50%
van de subsidiabele kosten.
2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt, dat het gemiddelde bedrag
per strekkende kilometer te realiseren herstel, inclusief waterberging, over
het totaal van aanvragen voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel
5.4, onder a, afwijkt van het normbedrag van €127.500 per strekkende
kilometer te realiseren herstel, inclusief waterberging, wordt de subsidie,
bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid verminderd tot het
gemiddelde bedrag overeenkomt met het normbedrag.
3. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5.4, onder b, bedraagt 100%
van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €255.000 per strekkende
kilometer te realiseren herstel, inclusief waterberging.
4. Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt, dat het gemiddelde bedrag
per strekkende kilometer te realiseren herstel, inclusief waterberging, over
het totaal van aanvragen voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel
5.4, onder b, afwijkt van het normbedrag van €255.000 per strekkende
kilometer te realiseren herstel, inclusief waterberging, wordt de subsidie,
bedoeld in het derde lid, naar evenredigheid verminderd tot het
gemiddelde bedrag overeenkomt met het normbedrag.
5. Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan €125.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
Artikel 5.12 Verdeelcriteria
1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4, onder a, het
vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 5.10, onder a, te boven
gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de
verschillende aanvragen op basis van de mate waarin de kosten afwijken
van het normbedrag van €127.500 per strekkende kilometer te realiseren
herstel, inclusief waterberging.
2. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4, onder b, het
vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 5.10,onder b, te boven
gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de
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verschillende aanvragen op basis van de mate waarin de kosten afwijken
van het normbedrag van €255.000 per strekkende kilometer te realiseren
herstel, inclusief waterberging.
3. Bij de toepassing van het eerste en het tweede lid gaan aanvragen die het
normbedrag dichter benaderen voor op aanvragen die verder afwijken van
het normbedrag.
4. Indien toepassing van het eerste lid en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen
op een gelijke plaats in de rangorde eindigen, wordt rangschikking van die
aanvragen bepaald door loting.
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Artikel 5.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. De subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4, onder a, is uiterlijk 31
december 2015 afgerond;
b. de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4, onder b, is uiterlijk 31
december 2017 afgerond;
c. in afwijking van het vorige onderdeel is de subsidiabele activiteit, bedoeld in
artikel 5.4, onder b, uiterlijk 31 december 2015 afgerond indien de
activiteit onderdeel uitmaakt van de Tweede Bestuursovereenkomst;
d. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
e. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid,
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde
Staten.
Artikel 5.14 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende
bewijsstukken:
a. activiteitenverslag, gespecificeerd in relatie tot de gerealiseerde doelen;
b. communicatieverslag.
Artikel 5.15 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 80% van
het verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het
eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de
subsidieontvanger.
3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de
hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden
bepaald.
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§ 6 Aanleg vispassages
Artikel 6.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. ecologische hoofdstructuur: samenhangend netwerk van natuurgebieden
van nationaal en internationaal belang met als doel het veiligstellen van
ecosystemen met de daarbij horende soorten;
b. Natura 2000: samenhangend Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
zoals opgenomen op plankaart I Waterplan;
c. programma: gebundelde reeks van projecten;
d. Tweede Bestuursovereenkomst: overeenkomst tussen de provincie NoordBrabant en de Brabantse waterschappen over de gecoördineerde en
integrale uitvoering van de wateropgave in Brabant in de periode van 1
januari 2008 tot en met 31 december 2015;
e. Waterplan: het door Provinciale Staten op 20 november 2009 vastgestelde
Waterplan Noord-Brabant.
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Artikel 6.2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door
waterschappen.
Artikel 6.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 6.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten of programma’s gericht op de
voorbereiding en uitvoering van de aanleg van een vispassage.
Artikel 6.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 4.4, onder a, reeds subsidie
is verstrekt;
b. voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 5.4, onder a, reeds subsidie
is verstrekt.
Artikel 6.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de subsidiabele activiteit wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. de subsidiabele activiteit is gericht op het behoud of ontwikkeling van de
Natura2000 doelstellingen;
c. de subsidiabele activiteit wordt uitgevoerd in beken en kreken waaraan een
specifieke natuurfunctie of functie verweven is toegekend in het Waterplan;
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d.
e.

de subsidiabele activiteit voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in
Appendix II van de Tweede Bestuursovereenkomst;
aan de subsidiabele activiteit ligt ten grondslag:
1°.
een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op
welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°.
een sluitende begroting.
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Artikel 6.7 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
a. kosten van uitvoering voor de aanleg van een vispassage en direct daarmee
samenhangende maatregelen ter behoud, herstel en ontwikkeling van
migratie van aquatische en semi-aquatische organismen;
b. kosten voor onderzoek en voorbereiding, inclusief planvorming en bestek
gereed maken vanaf 1-1-2007;
c. kosten voor het ontwerp van monitoring;
d. kosten voor communicatie ter vergroting van draagvlak voor project en ter
openbaring van de resultaten van de subsidiabele activiteit.
Artikel 6.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 6.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. grondverwerving binnen de ecologische hoofdstructuur;
b. kosten van beheer en onderhoud;
c. reguliere werkzaamheden van de subsidieaanvrager .
Artikel 6.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 2 oktober
2014 tot en met 19 december 2014.
Artikel 6.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 6.4 voor de tenderperiode van 2 oktober 2014 tot en met 19 december
2014, vast op €1.335.500.
Artikel 6.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 6.4, bedraagt 100% van de
subsidiabele kosten.
2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt, dat het gemiddelde bedrag
per vispassage over het totaal van aanvragen voor de subsidiabele activiteit,
bedoeld in artikel 6.4, afwijkt van het normbedrag van € 110.000 per
vispassage, wordt de subsidie, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid
verminderd tot het gemiddelde bedrag overeenkomt met het normbedrag.
3. Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan €125.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
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Artikel 6.12 Verdeelcriteria
1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen
voor de subsidiabele activiteit, bedoeld in artikel 6.4, het vastgestelde
subsidieplafond, genoemd in artikel 6.10 te boven gaan, maken
Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking
voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende
aanvragen op basis van de mate waarin de kosten afwijken van het
normbedrag van € 110.000 per vispassage.
2. Bij de toepassing van het eerste lid gaan aanvragen die het normbedrag
dichter benaderen voor op aanvragen die verder afwijken van het
normbedrag.
3. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijke
plaats in de rangorde eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen
bepaald door loting.
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Artikel 6.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidiabele activiteit is uiterlijk 31 december 2017 afgerond;
b. in afwijking van het vorige onderdeel is de subsidiabele activiteit, bedoeld in
artikel 6.4, uiterlijk 31 december 2015 afgerond indien de activiteit
onderdeel uitmaakt van de Tweede Bestuursovereenkomst;
c. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
d. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid,
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde
Staten.
Artikel 6.14 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende
bewijsstukken:
a. activiteitenverslag, gespecificeerd in relatie tot de gerealiseerde doelen;
b. communicatieverslag.
Artikel 6.15 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 80% van
het verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het
eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de
subsidieontvanger.
3. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de
hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden
bepaald.
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N. Bijlage I Kansrijke Vennen wordt vervangen door:
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Bijlage 1 bij Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013
PRIORITAIRE VENNEN

NUMMER
OP
PLANKAART
1 VAN PWP
V10
V29
V14
V31
V35
V30
V43
V70
V61
W18
V56
V67
V75
V35
V15
V25
V28
V80
V59
V42
V29
V70
V60
V28
V57
V31
V29
V54
V11
V52
V34

LOCATIE
Abdijvennen
Achterste Kolkven
Adamsven
Ansemven/ Glasven
Bankven
beeldven
Berkven
beuven
Bierven / Valkenhorst
Broekse wiel 2
Brugven
Buijsmansven (Tweetermansven)
Buntven
De Braacken
De Krochten-W (grote ven)
Galgenwiel
Galgeven
Ganzenven
Ganzeven
Goor en Flaes
Goorven
Grafven
Greveschutven
Groot Aderven
Groot Hasselsven
Groot Huisven
Groot Kolkven
Groot Malpieven
Groote Meer
Grote Vlasroot, Kleine Vlasroot
Halve Maanven

natte natuurparel
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

N2000
ja
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
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V65
V65
W14
V70
V62
V31
V57
V44
V11
V31
V46
V76
V49
V63
V85
V59
V27
V70
V61
V61
V5
V29
V10
V35
W11
V67
V22
V22
V78
V45
V24
V25
V53
V77
V29
V62
V57
V12
V61
V28

Hazeputten-M
Hazeputten-O (complex)
Heinis wiel 2
Hoenderboom
Kanunnikesven / karperven
Klein Glasven
Klein Hasselsven
Klein Kroonven (Oude Kroonven)
Kleine Meer
Klokketorenven
Klokvennetje
Klotterpeel
Klotven-W
Langven
Langven (de maurik)
Langven
Leemputten Udenhout
Maasven
Meelven, Akkerven, De Poel,
Broekven
Meeuwven
Meeven
Middelste Kolkven
Moseven
Nestven
Nieuwkuijks Wiel
Nuenens ven/De Meer papenvoortse
heide
Nwe Leemp. Dorst-N (ven 1)
Nwe Leemp. Dorst-Z (ven 2)
Oude Karreput
Pannegoorven
Plakkeven O-W
Plantloon, ven 2 (kikkerven)
Ranonkelven
Rauwven
Rietven
Rietven
Ronde Vlaas
Rozenven
Sandermannenven
Schaapsven

nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja

Nummer
nee
111/14
nee
nee
ja
nee
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
ja
ja
ja

ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee

nee
nee
ja
ja
ja
nee
nee

nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
ja
nee
ja
nee
nee
ja
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V57
V29
V83
V31
V54
V18
V18
V29
V61
V61
V61
V42
V32
V9
V54
V67
V73
V43
V29
W3
V31
V29
V29
V3
V53
V41
V73

Soerendonkse Goor
staalbergven
Taamven
Tongber(s)ven-West
Vaarvennen
Valkeniersven 2
Valkeniersven/schietterrein Mastbosch
van Esscheven
Veevennen, Paddenven
ven 45 bunder
Ven bij Achtereind / Tongelreep
Ven Wellenseind
vennen Esscheweg
vennen kortenhoef
Vennen Malpie noord
Vennen Stiphoutse bossen
Vispeel (Ringelven)
Vissersven
voorste goorven
Wielen Halssche Vliet
Winkelsven-W
Witven
Wolfsputten
Zoomland-N
Zwaluwmoer
Zwartven
Zwempeel (Ringelven)

ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
nee
ja
ja
nee
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja

ja Nummer
ja 111/14
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
nee
nee
ja
n
ja
ja
nee
nee
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Vervallen
Artikel 15 en 16 van de Tijdelijke subsidieregeling inrichting landelijk gebied
Noord-Brabant vervallen.
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Artikel IV Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling
water Noord-Brabant 2013.
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’s-Hertogenbosch, 30 september 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger
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Toelichting behorende bij de Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling water
Noord-Brabant 2013

Nummer
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Algemeen
Op 20 november 2009 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het
Waterplan Noord-Brabant “Waar water werk en leeft” vastgesteld. De
hoofddoelstellingen van het waterplan zijn het bereiken en in stand houden van
watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en
plant. Daarbij zijn de economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in
evenwicht en is het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie
een randvoorwaarde.
De provincie wil de uitvoering van projecten door andere partners in het
waterbeleid initiëren en stimuleren en heeft daarvoor voorzien in financiële
middelen. In deze subsidieregeling staat omschreven welke activiteiten voor een
bijdrage in aanmerking kunnen komen en wat daarvoor de voorwaarden zijn.
Juridisch kader
Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Onderwerpen die reeds in de Asv
zijn geregeld, worden niet herhaald in deze regeling. In de Asv staat onder meer
waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor
Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger,
zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus
bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat
algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op
grond van deze subsidieregeling.
Subsidies en Europese staatssteunregels
Bij de subsidieverlening op grond van paragraaf 3 aan rechtspersonen
waaronder natuurterreinbeherende organisaties is mogelijk sprake van
staatssteun. Staatssteun is in beginsel verboden omdat je als overheid niet in
mag grijpen in de marktwerking, maar uitzonderingen in de vorm van
steunmaatregelen zijn mogelijk.
Een aparte categorie steunmaatregelen betreft diensten van algemeen
economisch belang (DAEB). DAEB onderscheiden zich van gewone diensten
door de aanwezigheid van publieke belangen met betrekking tot kwaliteit en
toegankelijkheid. Indien de overheid van mening is dat bepaalde economische
diensten in het algemeen belang zijn en het marktmechanisme niet in voldoende
mate in deze diensten voorziet, kan zij besluiten om de DAEB te gaan
ondersteunen. Dat kan op twee manieren: enerzijds door de DAEB-deminimisverordening (Ver EU 1407/2013) toe te passen (€ 500.000,- per drie
jaren per onderneming) of een beroep te doen op het Vrijstellingsbesluit DAEB
2012. Beide regelingen kennen algemene en specifieke criteria en welke
mogelijkheid het beste past is dus per geval afhankelijk van een gedegen
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staatssteuntoets. In algemene zin kan gesteld worden dat de compensatie voor
het verrichten van DAEB aan een aantal strikte voorwaarden dient te voldoen.
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Paragraaf 3 ziet op projecten die onder natuurbescherming vallen. De Europese
Commissie heeft erkend dat natuurbeschermingstaken een algemeen publiek
belang dienen en aldus de natuurbeschermingsorganisaties als DAEB erkend.
De Europese Commissie hanteert als uitgangspunt dat
natuurbeschermingsorganisaties economische activiteiten verrichten. Dit
onderdeel wordt nog bestreden door Duitsland. De uitkomst is niet zeker. Mede
daarom is een individuele toets van belang.
De compensatie voor het verrichten van DAEB dient aan een aantal strikte
voorwaarden te voldoen:
1. De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met de
uitvoering van openbare dienst verplichtingen en die verplichtingen moeten
duidelijk omschreven zijn (artikel 4 van het DAEB-Vrijstellingsbesluit).
2. De parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten
vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld (artikel 4 van het
DAEB-Vrijstellingsbesluit).
3. De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de
uitvoering van de openbare dienst verplichting, rekening houdend met de
opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die
verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken (artikel 5 van het DAEBVrijstellingsbesluit).
4. Er dient verwezen te worden naar het DAEB-Vrijstellingsbesluit van de
Europese Commissie. Dit vrijstellingsbesluit stelt als voorwaarde dat iedere twee
jaar gerapporteerd wordt over het gebruik van het vrijstellingsbesluit.
Artikelsgewijs
Artikel I
B.
Baggerkosten worden zonder maximum vergoed.
J.
Artikel 3.7, tweede lid, is er op gericht bij functiewijziging de waardedaling van
de grond te vergoeden. Het gaat dan om landbouwgrond die wordt omgezet
naar natuur, waardoor de landbouwgrond daalt in waarde.
Artikel 3.7, derde lid.
De eindwaarde van natuur is vaak moeilijk te bepalen, vooral ook omdat voor
natuurgrond nog geen echte markt is en prijsvergelijking daardoor vrijwel niet
mogelijk is. Om de waardedaling te bepalen wordt de landbouwgrond daarom
getaxeerd. Aangenomen wordt dat de grond als natuur nog een restwaarde
heeft van ongeveer 15% van de waarde die de landbouwgrond heeft voordat de
inrichting naar natuur plaatsvindt. De waardedaling is daarmee 85% van de
waarde van de landbouwgrond.
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K.
Artikel 3.11. Het maximum van € 600.000 is niet beperkt tot het onderdeel
waardedaling maar geldt voor het gehele project.
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§ 4 Aanpak van verdroging in natte natuurparels
Deze paragraaf is er op gericht de waterhuishouding (vooral kwel en
grondwaterstand), waterkwaliteit en inrichting af te stemmen op ecologische
doelstellingen.
Artikel 4.1 Begripsbepalingen
Onder b. ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur bestaat uit de meest waardevolle natuur- en
bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen
natuurwaarden.
Onder d. natte natuurparel
Bij het opstellen van de regeling is gekozen voor het alomvattende begrip natte
natuurparel. In Brabant zijn alle natte natuurparels tevens onderdeel van de
landelijke TOP-lijst. Een deel van de natte natuurparels is tevens aangewezen
als Natura 2000 gebied.
Onder e. Natura 2000
Natura 2000 omvat gebieden die zijn beschermd op grond van de
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).
Artikel 4.4 Subsidiabele activiteiten
Verdrogingsbestrijding ziet op kwalitatieve en kwantitatieve bestrijding van
verdroging in de natte natuurparels. Dit betekent dat niet alleen de hoeveelheid
grondwater maar ook de kwaliteit van het grondwater, de voedselrijkdom en
kalkgehalte van het water waarmee verzuring en vermesting worden
tegengegaan, onder de subsidiabele activiteit kunnen vallen.
In de subsidiabele activiteit is onderscheid gemaakt tussen projecten die zowel
voorbereiding als uitvoering bevatten en programma’s en projecten die alleen
voorbereiding bevatten. Voor beide activiteiten geldt een andere eenheidsprijs.
Projecten behelzen niet alleen uitvoering, dit gaat altijd samen met
voorbereiding.
Mocht er in die toekomst een vervolgregeling komen voor de uitvoering van de
maatregelen waarvan nu de voorbereiding wordt gesubsidieerd, wordt naar
verwachting in navolging van de huidige systematiek aangesloten bij de
maximale eenheidsprijs voor voorbereiding en uitvoering tezamen. De reeds
gebruikte bedragen voor voorbereiding komen dan in mindering op de totale
eenheidsprijs.
Artikel 4.5 Weigeringsgronden
Om te voorkomen dat voorbereidende maatregelen dubbel worden
gesubsidieerd, is een weigeringsgrond opgenomen voor de subsidies van
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paragraaf 4 onderling en ten opzichte van paragraaf 5 Beek- en Kreekherstel en
paragraaf 6 aanleg Vispassages.
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4.6 Subsidievereisten
Algemeen
In artikel 9, eerste lid, van de Asv zijn algemene vereisten aan een
projectsubsidie opgenomen. In aanvulling hierop zijn in dit artikel inhoudelijke
vereisten opgenomen.
Onderdeel c
In het Waterplan wordt verwezen naar de nota “Kaders voor het GGOR”.
Tweede lid
Subsidiering van projecten gericht op de voorbereiding en uitvoering van
maatregelen voor verdrogingsbestrijding zijn door dit vereiste beperkt tot natte
natuurparels gelegen in Natura 2000 gebieden.
4.7 Subsidiabele kosten
Eerste lid, onder b
In het Waterplan wordt verwezen naar het Handboek Projectmonitoring
verdrogingsbestrijding Provincie Noord-Brabant. Het Handboek
Projectmonitoring verdrogingsbestrijding Provincie Noord-Brabant is gereed
gekomen in 2002 en maakt als handreiking onderdeel uit van de methodiek die
provincie, waterschappen en terreinbeheerders hebben afgesproken ten aanzien
van monitoring.
Tweede lid
onder h
In het Waterplan wordt verwezen naar het Handboek Projectmonitoring
verdrogingsbestrijding Provincie Noord-Brabant. Het Handboek
Projectmonitoring verdrogingsbestrijding Provincie Noord-Brabant is gereed
gekomen in 2002 en maakt als handreiking onderdeel uit van de methodiek die
provincie, waterschappen en terreinbeheerders hebben afgesproken ten aanzien
van monitoring.
onder i kosten van nadeelcompensatie
Voor het bepalen van kosten van nadeelcompensatie wordt uitgegaan van het
schadeloosstelling op marktconforme wijze waarbij geenszins sprake is van enige
overcompensatie van degene die schade lijdt.
onder j kosten van grondverwerving
Op grond van Europese regelgeving dient geborgd te worden dat
grondverwerving marktconform geschiedt. De aanvrager dient dit aan te tonen
in geval hij kosten van grondverwerving als subsidiabele kosten aanvoert. Dit
kan bijvoorbeeld door een dubbele onafhankelijke taxatie.
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Onder k
De grondverwerving kan hebben plaatsgevonden in het heden of verleden. De
kosten zijn subsidiabel als de grond ten behoeve van de subsidiabele activiteit is
verworven en ten behoeve van de uitvoering van maatregelen waarvoor de
kosten genoemd onder a tot en met g zijn gemaakt.
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Artikel 4.8 Niet subsidiabele kosten
De lijst is niet limitatief. Dit betekent dat alle kosten die niet onder artikel 4.7.
vallen, niet subsidiabel zijn.
4.11 Subsidiehoogte
Tweede en vierde lid
De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan het totaal verstrekte subsidie voor
alle aanvragen omdat gemiddeld het normbedrag per te herstellen areaal niet
mag worden overschreden. Derhalve is een tenderperiode voor het indienen
van de aanvragen bepaald en worden alle aanvragen waarbij het normbedrag
wordt overschreden naar evenredigheid verminderd opdat het normbedrag
gemiddeld over het geheel van aanvragen genomen, niet wordt overschreden.
Artikel 4.13 Verplichtingen
De Asv gaat uit van het principe dat gewerkt wordt vanuit het vertrouwen in
plaats van wantrouwen. Het aantal informatieverplichtingen is hierdoor
verminderd. De eigen verantwoordelijkheid ligt bij de subsidieontvanger. Deze
moet op grond van artikel 17 van de Asv onverwijld melden wanneer de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht of dat niet of niet geheel zal worden voldaan aan de
subsidieverplichtingen. In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten de
subsidieverlening wijzigen of intrekken, de subsidie lager of op nihil vaststellen,
voorschotten opschorten of verplichtingen aanpassen. Indien er geen melding is
gedaan en pas bij een aanvraag voor vaststelling of bij een steekproef blijkt dat
er wel een melding gedaan had moeten worden, kan dit leiden tot volledige
terugvordering inclusief wettelijke rente.
Onder de meldingsplicht van artikel 17 valt eveneens het melden van het
wijzigen van gebruikte materialen. In dat geval wordt immers de activiteit niet
geheel verricht als de activiteit waarvoor subsidie is verleend.
onder c
Indien de subsidiabele activiteit onderdeel uitmaakt van de Tweede
Bestuursovereenkomst, geeft de aanvrager dit in het aanvraagformulier aan. De
periode van uitvoering is in dat geval een jaar korter.

25/29

onder d
Indien de subsidiabele activiteit onderdeel uitmaakt van de Tweede
Bestuursovereenkomst wordt het tussentijds voortgangsverslag gekoppeld aan de
rapportageverplichtingen op grond van de Tweede Bestuursovereenkomst.

Nummer

111/14

Artikel 4.14 Prestatieverantwoording
Op grond van artikel 22, vijfde lid van de Asv omvat de aanvraag tot
vaststelling reeds een financieel verslag en een controle verklaring, inclusief
oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig het daartoe door
Gedeputeerde Staten opgestelde controleprotocol. Artikel 4.14 vult deze eisen
aan met een activiteitenverslag en communicatieverslag.
Artikel 4.15 Bevoorschotting en betaling
Tweede lid
Dit lid bepaalt dat bewijsmiddelen of anderszins moet worden overgelegd
waaruit de voortgang blijkt voordat het volgende deel van het voorschot wordt
betaald.
§ 5 Beek- en kreekherstel
De inrichting van waterlopen (Beek en Kreekherstel) richt zich op behoud,
herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurwaarden voor
waterlopen met een specifieke waterhuishoudkundige functie. De hydrologie,
morfologie en migratiemogelijkheden zijn afgestemd op de ecologische
doelstellingen.
Artikel 5.1 Begripsbepalingen
Onder b. ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur bestaat uit de meest waardevolle natuur- en
bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen
natuurwaarden.
Onder e. natte natuurparel
Bij het opstellen van de regeling is gekozen voor het alomvattende begrip natte
natuurparel. In Brabant zijn alle natte natuurparels tevens onderdeel van de
landelijke TOP-lijst. Een deel van de natte natuurparels is tevens aangewezen
als Natura 2000 gebied.
Onder f. Natura 2000
Natura 2000 omvat gebieden die zijn beschermd op grond van de
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).
Artikel 5.4 Subsidiabele activiteiten
In de subsidiabele activiteit is onderscheid gemaakt tussen projecten die zowel
voorbereiding als uitvoering bevatten en programma’s en projecten die alleen
voorbereiding bevatten. Voor beide activiteiten geldt een andere eenheidsprijs.
Mocht er in die toekomst een vervolgregeling komen voor de uitvoering van de
maatregelen waarvan nu de voorbereiding wordt gesubsidieerd, wordt naar
verwachting in navolging van de huidige systematiek aangesloten bij de
maximale eenheidsprijs voor voorbereiding en uitvoering tezamen. De reeds
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gebruikte bedragen voor voorbereiding komen dan in mindering op de totale
eenheidsprijs.
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5.5 Weigeringsgronden
Om te voorkomen dat voorbereidende maatregelen dubbel worden
gesubsidieerd, is een weigeringsgrond opgenomen voor de subsidies van
paragraaf 5 onderling en ten opzichte van paragraaf 4 Aanpak en verdroging
van natte natuurparels en paragraaf 6 aanleg Vispassages.
5.6 Subsidievereisten
Algemeen
In artikel 9, eerste lid, van de Asv zijn algemene vereisten aan een
projectsubsidie opgenomen. In aanvulling hierop zijn in dit artikel inhoudelijke
vereisten opgenomen.
Artikel 5.8 Niet subsidiabele kosten
De lijst is niet limitatief. Dit betekent dat alle kosten die niet onder artikel 5.7.
vallen, niet subsidiabel zijn.
5.11 Subsidiehoogte
Tweede en vierde lid
De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan het totaal verstrekte subsidie voor
alle aanvragen omdat gemiddeld het normbedrag per te herstellen areaal niet
mag worden overschreden. Derhalve is een tenderperiode voor het indienen
van de aanvragen bepaald en worden alle aanvragen waarbij het normbedrag
wordt overschreden naar evenredigheid verminderd opdat het normbedrag
gemiddeld over het geheel van aanvragen genomen, niet wordt overschreden.
Artikel 5.13 Verplichtingen
De Asv gaat uit van het principe dat gewerkt wordt vanuit het vertrouwen in
plaats van wantrouwen. Het aantal informatieverplichtingen is hierdoor
verminderd. De eigen verantwoordelijkheid ligt bij de subsidieontvanger. Deze
moet op grond van artikel 17 van de Asv onverwijld melden wanneer de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht of dat niet of niet geheel zal worden voldaan aan de
subsidieverplichtingen. In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten de
subsidieverlening wijzigen of intrekken, de subsidie lager of op nihil vaststellen,
voorschotten opschorten of verplichtingen aanpassen. Indien er geen melding is
gedaan en pas bij een aanvraag voor vaststelling of bij een steekproef blijkt dat
er wel een melding gedaan had moeten worden, kan dit leiden tot volledige
terugvordering inclusief wettelijke rente.
Onder de meldingsplicht van artikel 17 valt eveneens het melden van het
wijzigen van gebruikte materialen. In dat geval wordt immers de activiteit niet
geheel verricht als de activiteit waarvoor subsidie is verleend.
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Artikel 5.14 Prestatieverantwoording
Op grond van artikel 22, vijfde lid van de Asv omvat de aanvraag tot
vaststelling reeds een financieel verslag en een controle verklaring, inclusief
oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig het daartoe door
Gedeputeerde Staten opgestelde controleprotocol. Artikel 5.14 vult deze eisen
aan met een activiteitenverslag en communicatieverslag.
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Artikel 5.15 Bevoorschotting en betaling
Tweede lid
Dit lid bepaalt dat bewijsmiddelen of anderszins moet worden overgelegd
waaruit de voortgang blijkt voordat het volgende deel van het voorschot wordt
betaald.
§ 6 Aanleg vispassages
De aanleg van vispassages heeft tot doel de migratie mogelijkheden voor
aquatische en semi-aquatische organismen te behouden, herstellen of
verbeteren.
Artikel 6.1 Begripsbepalingen
Onder a. ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur bestaat uit de meest waardevolle natuur- en
bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen
natuurwaarden.
Onder b. Natura 2000
Natura 2000 omvat gebieden die zijn beschermd op grond van de
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).
Artikel 6.5 Weigeringsgronden
Om te voorkomen dat voorbereidende maatregelen dubbel worden
gesubsidieerd, is een weigeringsgrond opgenomen ten opzichte van paragraaf 5
Beek- en Kreekherstel en paragraaf 4 Verdrogingsbestrijding in natte
natuurparels.
6.6 Subsidievereisten
Algemeen
In artikel 9, eerste lid, van de Asv zijn algemene vereisten aan een
projectsubsidie opgenomen. In aanvulling hierop zijn in dit artikel inhoudelijke
vereisten opgenomen.
6.11 Subsidiehoogte
Tweede lid
De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan het totaal verstrekte subsidie voor
alle aanvragen omdat gemiddeld het normbedrag niet mag worden
overschreden. Derhalve is een tenderperiode voor het indienen van de
aanvragen bepaald en worden alle aanvragen waarbij het normbedrag wordt
overschreden naar evenredigheid verminderd opdat het normbedrag gemiddeld
over het geheel van aanvragen genomen, niet wordt overschreden.
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Artikel 6.13 Verplichtingen
De Asv gaat uit van het principe dat gewerkt wordt vanuit het vertrouwen in
plaats van wantrouwen. Het aantal informatieverplichtingen is hierdoor
verminderd. De eigen verantwoordelijkheid ligt bij de subsidieontvanger. Deze
moet op grond van artikel 17 van de Asv onverwijld melden wanneer de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht of dat niet of niet geheel zal worden voldaan aan de
subsidieverplichtingen. In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten de
subsidieverlening wijzigen of intrekken, de subsidie lager of op nihil vaststellen,
voorschotten opschorten of verplichtingen aanpassen. Indien er geen melding is
gedaan en pas bij een aanvraag voor vaststelling of bij een steekproef blijkt dat
er wel een melding gedaan had moeten worden, kan dit leiden tot volledige
terugvordering inclusief wettelijke rente.
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Onder de meldingsplicht van artikel 17 valt eveneens het melden van het
wijzigen van gebruikte materialen. In dat geval wordt immers de activiteit niet
geheel verricht als de activiteit waarvoor subsidie is verleend.
Artikel 6.14 Prestatieverantwoording
Op grond van artikel 22, vijfde lid van de Asv omvat de aanvraag tot
vaststelling reeds een financieel verslag en een controle verklaring, inclusief
oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig het daartoe door
Gedeputeerde Staten opgestelde controleprotocol. Artikel 6.14 vult deze eisen
aan met een activiteitenverslag en communicatieverslag.
Artikel 6.15 Bevoorschotting en betaling
Tweede lid
Dit lid bepaalt dat bewijsmiddelen of anderszins moet worden overgelegd
waaruit de voortgang blijkt voordat het volgende deel van het voorschot wordt
betaald.
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