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Onderwerp

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

62/15

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

-

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 19 maart 2013 de
Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten in paragraaf drie van die regeling het
behoud of herstel van wijst stimuleren;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten genoemde paragraaf willen
openstellen voor 2015 en daarbij van de gelegenheid gebruik maken om de
regeling op enkele kleine punten te wijzigen;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 wordt als volgt gewijzigd:
A. § 3 Behoud of herstel van wijst komt te luiden:
§ 3 Behoud of herstel van wijst
Artikel 3.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. GGOR-studie: onderzoek naar het te realiseren en te behouden grond- en
oppervlaktewaterregime, afgestemd op de kenmerken van het betreffende
gebied en de functies die er voorkomen;
b. prioritaire wijstgebieden: gebieden St. Annabos te Uden, Graspeel en
Nieuwveld te Zeeland, Donzel te Nistelrode, Slabroek en Hengstheuvel in
de Maashorst te Uden en Geeneneindseheide te Bakel;

Bijlage(n)

c.

wijst: het geohydrologisch verschijnsel, voortvloeiend uit de aardkundige
omstandigheden langs de Peelrandbreuk, met bijzondere
waterhuishoudkundige omstandigheden en chemische samenstelling van het
grond- en oppervlaktewater tot gevolg.
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Artikel 3.2 Doelgroep
1. Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. waterschappen;
b. gemeenten;
c. natuurterreinbeherende organisaties;
d. natuurlijke personen;
e. samenwerkingsverbanden van de doelgroepen als bedoeld onder a tot
en met d.
2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen
rechtspersoonlijkheid bezit:
a. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het
samenwerkingsverband.
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.
Artikel 3.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 3.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het behoud of het
herstel van wijst.
Artikel 3.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien het aangevraagde subsidiebedrag minder
bedraagt dan € 25.000.
Artikel 3.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op:
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1°. ten minste een van de prioritaire wijstgebieden die als "projectgebieden
wijst" zijn aangewezen op Plankaart 2 "Structuurvisie water" van bijlage
5; of
2°. ten minste een van de gebieden buiten de prioritaire wijstgebieden als
genoemd in het eerste onderdeel, voor zover deze vallen onder een
van de gebieden die op Plankaart 2 "Structuurvisie water" van bijlage 5
zijn aangewezen als "overige wijstgronden".
b. het project richt zich op behoud van de specifiek bij wijst horende
aardkundige, ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden;
c. het project is gericht op een integrale aanpak van behoud of herstel van
het natuurlijke watersysteem en bevat ten minste een van de volgende
maatregelen:
1°. het nemen van waterkwaliteitsmaatregelen in het intrekgebied;
2°. het voorkomen van vervlakking van de karakteristieke terreintrede,
herstel van de oorspronkelijke terreintrede, herstel van de
oorspronkelijke terreintrede of het ongedaan maken van ophogingen;
3°. maatregelen gericht op het behoud of herstel van de karakteristieke
natuurlijke vegetatie;
4°. maatregelen gericht op het behoud of herstel van de landschappelijke
elementen die een relatie hebben met wijstgronden;
5°. maatregelen gericht op het behoud of herstel van de historische
gebruiksfunctie.
d. indien sprake is van een noodzaak tot aankoop van gronden waarvan het
agrarisch gebruik een belemmerende schakel vormt voor behoud of herstel
van wijst, of indien sprake is van een waardedaling als gevolg van
functieverandering, is voorzien in een GGOR-studie of een ander
hydrologisch onderzoek, waaruit blijkt dat na hydrologisch herstel de
gronden niet meer kunnen worden gebruikt voor een volwaardige
landbouwbestemming;
e. indien sprake is van noodzaak tot aankoop van gronden of waardedaling
als bedoeld onder d, is voorzien in een onafhankelijke taxatie van de
gronden voorafgaand aan het uitvoeren van de subsidiabele activiteit;
f. aan het project ligt ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze
wordt voldaan aan de vereisten van deze paragraaf;
2°. een communicatieplan;
3°. een sluitende begroting.
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Artikel 3.7 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 maatregelen voor aanpassing van de waterhuishouding ten
behoeve van behoud en herstel van wijst met een maximum van 50
procent;
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b. kosten van technische compenserende maatregelen voor agrarische
gebruikers van de gronden op of rond de herstelde percelen binnen het
projectgebied voor behoud of herstel van wijst met een maximum van 50
procent;
c. kosten voor de aankoop van gronden waarvan het agrarische gebruik een
belemmering vormt voor behoud of herstel van wijst met een maximum van
85 procent;
d. kosten van nadeelcompensatie in verband met technische of financiële
compensatie met een eenmalige afkoopsom met een maximum van 50
procent;
e. kosten voor herstel van landschap en natuurlijke vegetatie met een
maximum van 50 procent;
f. externe voorbereidingskosten voor onderzoek en planvorming inclusief het
bestekgereed maken, tot maximaal twaalf maanden voorafgaand aan de
ontvangst van de subsidieaanvraag met een maximum van 50 procent;
g. kosten van een monitoringsonderzoek, dat wordt gedaan om de effecten
van de genomen maatregelen te onderzoeken, tot maximaal drie jaar na
afloop van de subsidiabele activiteiten met een maximum van 50 procent;
h. kosten voor communicatie en visualisatie in het projectgebied ter
verspreiding van kennis en bekendheid van wijst met een maximum van 50
procent;
i. waardedaling van de grond als gevolg van functieverandering met een
maximum van 85 procent van de getaxeerde waarde van de grond
voorafgaand aan het project;
j. notariskosten ten behoeve van het aangaan van kwalitatieve verplichtingen.
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Artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 3.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. kosten in verband met het opstellen van een milieueffectrapportage;
b. kosten van rente, bankdiensten, financieringen, verzekeringspremies,
gerechtelijke procedures, boetes en sancties;
c. kosten om te voldoen aan gangbare minimumkwaliteitseisen of wettelijke
verplichtingen;
d. kosten van regulier beheer en onderhoud;
e. interne apparaats- of bedrijfskosten van de subsidieaanvrager.
Artikel 3.9 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 juni 2015 tot en met 1 juli 2015.
Artikel 3.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 3.4 voor de periode 1 juni tot en met 1 juli 2015 vast op € 452.000.
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Artikel 3.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt 100 procent van de totale
subsidiabele kosten met een maximum van € 222.000 per project.
2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder dan €
25.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
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Artikel 3.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen
van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen plaats door voorrang te geven aan aanvragen die
gericht zijn op gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur.
4. Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat aanvragen alsnog gelijk
worden gerangschikt, wordt een nadere rangschikking van die aanvragen
bepaald door middel van loting.
Artikel 3.13 Subsidieverlening
1. De subsidie als bedoeld in artikel 3.4, wordt verleend onder de
opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en de provincie
een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk
Wetboek bij de notaris wordt gevestigd, indien:
a. de subsidieontvanger of een deelnemer van het samenwerkingsverband
dat subsidie ontvangt, een gemeente of natuurlijk persoon betreft als
bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder b en d; en
b. de subsidieontvanger of deelnemer, bedoeld onder b, kosten heeft
opgevoerd in verband met de waardedaling van de grond als gevolg
van functieverandering als bedoeld in artikel 3.7, onder i.
2. De kwalitatieve verplichting, bedoeld in het eerste lid:
a. wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar;
b. wordt ingeschreven in de openbare registers.
3. In de kwalitatieve verplichting, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in
ieder geval opgenomen:
a. dat de eigenaar, beheerder of erfpachter van de grond het terrein na
aanvang van de inrichting niet gebruikt of doet gebruiken als
landbouwgrond;
b. dat de eigenaar, beheerder of erfpachter van de grond het terrein
gebruikt overeenkomstig het projectplan;
c. dat de eigenaar, beheerder of erfpachter van de grond effecten op het
terrein duldt, die ontstaan door hydrologische maatregelen ten behoeve
van wijstherstel;
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d. dat de eigenaar, beheerder of erfpachter van de grond handelingen
nalaat die het behoud of het herstel van wijst in gevaar brengen of
verstoren;
e. dat de verplichtingen, genoemd onder a tot en met d, over gaan op
degene die de grond onder algemene of bijzondere titel zal verkrijgen
en zullen eveneens gelden voor degene die van de rechthebbende een
recht op het gebruik van de grond krijgt.
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Artikel 3.14 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger heeft de volgende verplichtingen:
a. met de uitvoering van het project wordt binnen twee maanden na de
beschikking tot subsidieverlening gestart, tenzij Gedeputeerde Staten in
die beschikking een andere termijn hebben bepaald;
b. het project is uiterlijk voor 31 december 2015 gerealiseerd, tenzij
Gedeputeerde Staten in die beschikking een andere termijn hebben
bepaald;
c. de resultaten van projectmonitoring worden drie jaar na afloop van het
project beschikbaar gesteld aan Gedeputeerde Staten;
d. de subsidieontvanger houdt ten minste tien jaar na subsidievaststelling
de activiteiten of de resultaten van het project in stand, tenzij
Gedeputeerde Staten hiervan op verzoek ontheffing hebben verleend
of in de beschikking tot subsidievaststelling een andere termijn is
bepaald.
2. Onverminderd het eerste lid heeft de subsidieontvanger bij subsidie van €
125.000 en hoger de volgende verplichtingen:
a. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds
voortgangsverslag;
b. 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 Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze
desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.
3. Gedeputeerde Staten kunnen eenmalig ontheffing verlenen van de termijn
zoals genoemd in het eerste lid, onder b, indien de subsidieontvanger
uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het einde van de bepaalde termijn
hiertoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.
Artikel 3.15 Prestatieverantwoording
1. 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. een activiteitenverslag;
b. een evaluatie van de communicatie;
c. een proces-verbaal van oplevering, indien ter uitvoering van de
subsidiabele activiteiten werkzaamheden in het desbetreffende gebied
zijn uitgevoerd.
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2. Onverminderd het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten in de beschikking
tot subsidieverlening aanvullende bewijsstukken verlangen.
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Artikel 3.16 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.
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 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling
Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013.

’s-Hertogenbosch, 19 mei 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3812364
Uitgegeven, 20 mei 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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