
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 3 juli 2006, nr 2006/36203, tot
bekendmaking van de Deelverordening water
Noord-Holland 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 29 mei 2006, onder nr. 16, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat in het Provinciaal Waterplan
activiteiten zijn opgenomen om het watersysteem op
orde te brengen en te houden en dat dit onder andere
kan worden bereikt door subsidieverlening ten behoeve
van projecten op het gebied van veiligheid, water-
overlast en watertekort, waterkwaliteit, stedelijk grond-
water en verdroging;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Deelverordening water Noord-Holland 2006

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder Provinciaal
Waterplan: het plan als bedoeld in artikel 7 van de Wet
op de waterhuishouding, zoals vastgesteld bij besluit
van provinciale staten van Noord-Holland van 
30 januari 2006.

Doelgroep

Artikel 2
Subsidie op grond van deze verordening kan uit-
sluitend worden verleend aan de natuurlijke of rechts-
persoon onder wiens verantwoordelijkheid de
gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd.

Subsidiecriteria

Artikel 3
Subsidie kan uitsluitend worden verleend in de kosten
van de activiteiten die zijn gericht op planvoorbereiding,
haalbaarheidsonderzoeken en inrichting of herinrichting
die bijdragen aan zowel de realisering van één of meer
doelen van het Provinciaal Waterplan binnen de water-
thema’s veiligheid, wateroverlast en watertekort, water-
kwaliteit, stedelijk grondwater en verdroging als de
realisering van één of meer doelen van het provinciaal
beleid op het terrein van landbouw, landschap, natuur,
cultuurhistorie, recreatie, milieu, economische en
ruimtelijke ontwikkelingen.

Artikel 4
Subsidie kan uitsluitend worden verleend in de kosten
van activiteiten die:
a door meerdere partijen, waaronder een water-

schap, worden uitgevoerd, dan wel waarbij
meerdere partijen, waaronder een waterschap,
zijn betrokken;

b binnen een jaar na de subsidieverlening van start
gaan.

Artikel 5 
Subsidie voor inrichting en herinrichting kan uit-
sluitend worden verleend indien naar het oordeel van
gedeputeerde staten het beheer na uitvoering van het
project gewaarborgd is.

Weigeringsgronden

Artikel 6
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a de kosten voortvloeien uit activiteiten die naar het

oordeel van gedeputeerde staten zijn aan te merken
als reguliere activiteiten van een waterschap;
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b sprake is van kosten van beheer en grond-
aankoop;

c de activiteiten op het moment van de aanvraag
reeds zijn gestart of uitgevoerd;

d de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd
voortvloeien uit een wettelijke verplichting;

e de door gedeputeerde staten noodzakelijk
geachte kosten van de activiteiten minder
bedragen dan € 10.000,–.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 7

lid 1
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid
van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998 worden subsidieaanvragen ingediend jaarlijks
vóór 15 september.

lid 2
Op een daartoe strekkend voorstel van gedeputeerde
staten stellen provinciale staten in 2007 tot en met 2009
jaarlijks voor aanvang van het tijdvak waarvoor aan-
vragen voor dat jaar kunnen worden ingediend, een lijst
vast van één of meer waterthema’s en één of meer van
de beleidsterreinen genoemd in artikel 3, waaraan
prioriteit zal worden gegeven bij de beoordeling van
aanvragen.

lid 3
Gedeputeerde staten rangschikken de binnengekomen
aanvragen op een prioriteitenlijst, waarbij rekening
wordt gehouden met:
a de mate waarin de activiteiten passen binnen de

prioriteitstelling als bedoeld in lid 2;
b de mate waarin de activiteiten een breed

financieel draagvlak hebben;
c de mate waarin de activiteiten perspectieven voor

navolging bieden;
d de vraag of de activiteiten voortkomen uit een

waterplan van een gemeente;
e de vraag of de activiteiten voortkomen uit de

regionale uitwerking van een waterschap. 

lid 4
Lid 3, onder a, is niet van toepassing op aanvragen die
worden ingediend vóór 15 september 2006.

Artikel 8

lid 1
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare subsidie-
plafond in de volgorde van de prioriteitenlijst.

lid 2
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
beslissen gedeputeerde staten vóór 31 december van het
jaar waarin de subsidieaanvragen zijn ingediend.

Vorm van de subsidie

Artikel 9
De subsidie is een projectsubsidie en wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.

Berekening van de subsidie

Artikel 10

lid 1
De subsidie bedraagt 50% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum
van € 100.000,–.

lid 2 
Gedeputeerde staten kunnen in afwijking van het
bepaalde in het eerste lid een lager percentage hanteren
indien de voor de activiteit overigens beschikbare
middelen hiertoe aanleiding geven.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 11

lid 1
De subsidieontvanger is verplicht tijdens de uitvoering
van de activiteiten elke zes maanden te rapporteren
over de voortgang op een door gedeputeerde staten
beschikbaar gesteld formulier

lid 2
De subsidieontvanger is verplicht gedeputeerde staten
tijdig op de hoogte te stellen van voorgenomen
wijzigingen in de uitvoering van de gesubsidieerde
activiteiten.

Slotartikelen

Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen in deze
verordening.

Artikel 13
De Deelverordening water Noord-Holland 2004 wordt
ingetrokken.

Artikel 14
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als
Deelverordening water Noord-Holland 2006.

Artikel 16
Deze verordening vervalt op 31 december 2009.
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Haarlem, 29 mei 2006.

Provinciale Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Toelichting

Algemeen
In het Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010
‘Bewust omgaan met water’ zijn doelen geformuleerd
die de provincie in de planperiode en op de lange
termijn (richtjaar 2030) wil bereiken. Deze doelen
kunnen onder andere worden bereikt door subsidie-
verstrekking aan diegenen die projecten/activiteiten
uitvoeren op het gebied van de waterhuishouding.

Deze deelverordening richt zich op de subsidiering van
activiteiten die onder een of meer van de volgende
waterthema’s vallen: veiligheid, wateroverlast en
watertekort, waterkwaliteit, stedelijk grondwater en
verdroging. 

Waterthema veiligheid
Het waterthema veiligheid kent als doel: het waar-
borgen dat de inwoners van Noord-Holland ook op de
langere termijn (kosten-)effectief worden beschermd. Bij
het handhaven van de bescherming en/of het uitvoeren
van versterkingen worden de kansen voor ruimtelijke
kwaliteit (w.o. recreatie, natuur en cultuurhistorie)
verbeterd én/of benut.

Waterthema wateroverlast en watertekort
Het onderdeel wateroverlast heeft als doel: het
voorkomen van wateroverlast in Noord-Holland.
Hierbij worden o.a. de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
n het voorkomen van nieuwe opgaven voor water-

overlast;
n de opgave voor wateroverlast wordt zoveel

mogelijk ter plaatse (in de boezem, per polder of
peilvak óf in stedelijk gebied) opgelost;

n de voorkeur gaat uit naar fijnmazige maatregelen
in combinatie met maatregelen tot het ver-
minderen van het watertekort, het verbeteren van
waterkwaliteit of maatregelen ter versterking van
recreatieve, natuurlijke, landschappelijke of
cultuurhistorische waarden;

n alleen grootschalige waterberging als dit het beste
alternatief is of als zich mogelijkheden voordoen
in bijvoorbeeld een integraal project;

n voordat een waterbergingslocatie wordt gereali-
seerd moeten de financiële aspecten inclusief
schadeloosstellingsregelingen geregeld zijn.

Het onderdeel watertekort heeft als doel: Noord-
Holland beschikt over voldoende en zoveel mogelijk
gebiedseigen (zoet)water. De verwachting is dat aan de
hand van de nationale droogtestudie en een regionale
uitwerking voor Noord-Holland inzicht wordt gekregen
in de grootte van de opgave voor het watertekort en in
eventuele maatregelen.

Waterthema waterkwaliteit
Verbetering van de waterkwaliteit is gericht op water-
kwaliteitsdoelstellingen onder andere anticiperend op
de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit betekent onder

andere de uitvoering van kosteneffectieve ‘altijd goed’-
maatregelen die een bijdrage leveren aan het bereiken
van de waterkwaliteit, zoals die uiteindelijk in 2009 in
afrekenbare doelen wordt vastgelegd. Onder deze
‘altijd goed’-maatregelen wordt verstaan:
n kosteneffectieve maatregelen gericht op het

realiseren van nationale doelen (MTR normen uit
de Vierde Nota waterhuishouding), bestaande
Europese doelen (bijlage IX van de KRW) en
nieuwe doelen voor prioritaire stoffen (bijlage X
van de KRW) die in de loop van deze plan-
periode volgen;

n maatregelen om verslechtering van de water-
kwaliteit te voorkomen, knelpunten op te lossen
en de waterkwaliteit te verbeteren in gebieden
waar de huidige waterkwaliteit slechter is dan de
waterkwaliteit in 2000; 

n maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen in
beschermde gebieden zoals Vogel- en Habitat-
richtlijn gebieden en gebieden voor drinkwater-
voorziening te behalen.

Waterthema stedelijk grondwater en verdroging
Stedelijk grondwater heeft als doel: voorkomen van
nieuwe grondwateroverlast en aanpakken van
bestaande grondwateroverlast met prioriteit voor
situaties die gezondheidsproblemen of constructieve
problemen veroorzaken.
Verdrogingsbestrijding heeft als doel: het verdroogde
areaal moet in het jaar 2010 met 40% zijn verminderd
ten opzichte van 1985. De verdrogingsbestrijding moet
daarbij evenwichtig verspreid over karakteristieke
natuurgebieden plaatsvinden.

De te subsidiëren activiteiten moeten het watersysteem
op orde brengen en houden, zoals dit verwoord is in
het Provinciaal Waterplan. De provincie wil met deze
verordening echter geen reguliere activiteiten van
waterschappen subsidiëren. Dergelijke activiteiten
dienen door de waterschappen met eigen middelen te
worden gefinancierd.

Om voor subsidiëring op grond van deze verordening
in aanmerking te kunnen komen, moeten projecten
bijdragen aan meer dan één doel van het provinciale
beleid. Hiermee wordt bereikt, dat de maatschappelijke
baten van de projecten die worden gesubsidieerd, zo
groot mogelijk zijn en dat projecten integraal worden
opgepakt, waarbij de kansen vanuit landbouw, land-
schap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, milieu,
economische en ruimtelijke ontwikkelingen zo optimaal
mogelijk worden benut. Gelet hierop is de verordening
tevens gericht op het stimuleren van projecten die
samenwerking te weeg brengen tussen meerdere
partijen die vanuit verschillende invalshoeken een rol
kunnen spelen in de uitvoering van het waterbeleid.

Om een integrale benadering te bevorderen wordt
subsidie uitsluitend verleend voor activiteiten die
bijdragen aan één doel of meerdere doelen binnen de
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genoemde waterthema’s uit het Provinciaal Waterplan
en tevens altijd aan één doel of meerdere doelen van
het provinciale beleid op een ander beleidsterrein (zoals
landbouw, landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie,
milieu, economische en ruimtelijke ontwikkelingen).

Provinciale staten kunnen jaarlijks (vanaf het jaar 2007)
één of meerdere van de andere beleidsterreinen aan-
wijzen als beleidsterrein(en) met een hoge prioriteit,
zodat aanvragen die vallen binnen een waterthema en
dit aangewezen beleidsterrein hoger op de prioriteiten-
lijst komen en dus ook eerder voor subsidie in aan-
merking komen dan aanvragen die binnen niet aan-
gewezen beleidsterreinen vallen. Subsidiering van
projecten die vallen binnen niet aangewezen beleids-
terreinen blijft echter mogelijk, maar komen dus lager
op de prioriteitenlijst.
Tevens kunnen provinciale staten één of meerdere van
de waterthema’s aanwijzen en een hogere prioriteit
toekennen dan de andere waterthema’s.

Artikelsgewijs

Artikel 1
Deze verordening is gekoppeld aan het Provinciaal
Waterplan Noord-Holland 2006-2010 met de daarin
opgenomen doelen voor de planperiode en voor de
langere termijn.
Het Provinciaal Waterplan heeft een looptijd van 
30 januari 2006 tot 30 januari 2010. 

Artikel 2
De doelgroep van deze deelverordening is algemeen
geformuleerd: subsidie kan uitsluitend worden
verleend aan de natuurlijke of rechtspersoon onder
wiens verantwoordelijkheid de gesubsidieerde
activiteiten worden uitgevoerd. Hierdoor is de
verordening wat betreft de doelgroepen flexibel
toepasbaar. Alle mogelijke instanties en personen die
projecten willen uitvoeren die bijdragen aan de
uitvoering van het Provinciaal Waterplan, kunnen in
principe voor subsidiëring in aanmerking komen. Er is
dus bewust gekozen voor een algemene bepaling, die
geen enkele instantie/persoon bij voorbaat van
subsidiëring uitsluit. 
Er is niet gekozen voor een limitatieve opsomming in
de verordening van de instanties/personen die voor
subsidiëring in aanmerking komen. Wel wordt wat
betreft de doelgroepen vooral gedacht aan bepaalde
organisaties, omdat deze voor de uitvoering van het
Provinciaal Waterplan van belang zijn. Doelgroepen in
Noord-Holland zijn: gemeenten, waterschappen,
natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die
terreinen beheren (zoals natuurbeschermings-
organisaties en boeren), intermediaire organisaties
(zoals milieuorganisaties en belangenorganisaties van
boeren en bedrijfsleven), e.d. 

Het is de bedoeling dat met deze subsidieverordening
activiteiten gesubsidieerd worden die worden uit-

gevoerd door samenwerkende partijen, waaronder een
waterschap. Door te bepalen dat degene onder wiens
verantwoordelijkheid de activiteiten uitgevoerd worden
de subsidie ontvangt, wordt de vraag beantwoord wie
van de samenwerkende partijen voor subsidie in aan-
merking komt. Dit betekent dat voor één project altijd
maar aan één partij subsidie kan worden verleend.

Artikel 3
De projecten/activiteiten die voor subsidieverstrekking
op grond van het Provinciaal Waterplan in aanmerking
komen, moeten betrekking hebben op één of meerdere
van de volgende waterthema’s:
n veiligheid;
n wateroverlast en watertekort;
n waterkwaliteit;
n stedelijk grondwater en verdroging.
Subsidie kan uitsluitend worden verleend in de kosten
van planvoorbereiding, haalbaarheidsonderzoeken en
inrichting of herinrichting die passen in het Provinciaal
Waterplan en zich richten op de doelen binnen de
waterthema’s: veiligheid, wateroverlast en watertekort,
waterkwaliteit, stedelijk grondwater en verdroging. Om
een integrale benadering te bevorderen wordt subsidie
uitsluitend verleend voor activiteiten die bijdragen aan
één doel of meerdere doelen binnen de genoemde
waterthema’s uit het Provinciaal Waterplan en tevens
altijd aan één of meerdere doelen van het provinciale
beleid op een ander beleidsterrein, zoals landbouw,
landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, milieu,
economische en ruimtelijke ontwikkelingen.

Artikel 4
Uit het bepaalde onder a. vloeit voort dat alleen
coalities van aanvragers, waarbij in ieder geval een
waterschap is betrokken, voor een subsidie in
aanmerking kunnen komen.
Doordat de eis wordt gesteld (onder b.) dat de aanvrager
binnen een jaar na subsidieverlening aan het werk moet
zijn, wordt voorkomen dat subsidiegelden vast komen te
liggen in projecten waarvan nog onduidelijk is of
bijvoorbeeld de benodigde vergunningen verleend
zullen worden en of de overige dekkingsmiddelen
gefourneerd zullen worden.

Artikel 5
Het is de bedoeling dat de projecten die gericht zijn op
inrichting en herinrichting gedurende een bepaalde
periode in stand worden gehouden. Het beheer na de
uitvoering van het project moet dan ook gedurende een
bepaalde periode gewaarborgd zijn.

Artikel 6
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd als de kosten
voortvloeien uit activiteiten die naar het oordeel van
gedeputeerde staten zijn aan te merken als reguliere
activiteiten van een waterschap. Als een waterschap
bijvoorbeeld subsidie aanvraagt voor een project waarin
dynamisch peilbeheer wordt toegepast in een bepaald
gebied, zullen bepaalde onderdelen van dat project niet
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subsidiabel zijn, omdat ze zijn aan te merken als
reguliere activiteiten. Het betreffende project is echter
een integraal project waarbij ook wordt bijgedragen aan
de realisering van één of meer doelen van het provinciaal
beleid op het terrein van landbouw, landschap, natuur,
cultuurhistorie, recreatie, milieu, economische en
ruimtelijke ontwikkelingen. Een dergelijk project biedt
dus zeker mogelijkheden voor subsidieverlening. 

Voor de kosten van beheer en grondaankoop wordt
geen subsidie verleend. Het is de bedoeling om de
uitvoering van projecten te stimuleren. De beheers-
kosten van objecten die door de uitvoering van
projecten zijn gerealiseerd, dienen door partijen zelf te
worden gedragen c.q. op basis van andere regelingen te
worden gesubsidieerd.
Grondaankoop wordt niet gesubsidieerd omdat de
kosten hiervan in geen verhouding staan tot de kosten
van de uitvoering van projecten.

Activiteiten die voortvloeien uit een wettelijke ver-
plichting (bijv. baggeren, aanleg van IBA’s, opstellen
waterbeheersplan, etc.) worden niet gesubsidieerd.
Deze kosten dienen door de partijen zelf te worden
gedragen.

Artikel 7
Bij de rangschikking van de aanvragen op de
prioriteitenlijst spelen in elk geval de in het derde lid
genoemde wegingsfactoren een rol.
In jaarlijks vast te stellen aanvullende criteria kan door
provinciale staten worden ingespeeld op de voor-
keuren, prioriteiten die er in bepaald jaar zijn wat
betreft de uitvoering van het Provinciaal Waterplan. Als
provinciale staten gebruik maken van hun bevoegdheid
om een waterthema en een beleidsterrein hogere
prioriteit te geven, heeft het de voorkeur dat deze
prioriteiten gelijktijdig met de bekendmaking van het
subsidieplafond op grond van artikel 4:27 van de
Algemene wet bestuursrecht worden bekendgemaakt. 

Artikel 8
Het subsidieplafond wordt verdeeld volgens een
tendersysteem. Een tendersysteem werkt als volgt:
n alle aanvragen moeten voor een bepaalde datum

zijn ingediend, op grond van deze deel-
verordening voor 15 september;

n de aanvragen die aan de criteria uit de deel-
verordening (zie de artikelen 3 tot en met 5)
voldoen, worden vervolgens gelijktijdig
behandeld;

n de aanvragen worden vervolgens beoordeeld aan
de hand van een prioritering, dat wil zeggen dat
de aanvragen die het hoogste scoren wat betreft
de prioriteiten bij of krachtens artikel 7 met
voorrang worden gehonoreerd. 

Subsidieaanvragen die afvallen in de tender om de
reden dat het subsidieplafond is bereikt, maar die wel
voldoen aan de subsidiecriteria en de overige vereisten

van de verordening, worden niet automatisch door-
geschoven naar de volgende tender. De aanvragers
moeten, als zij alsnog voor subsidie in aanmerking
willen komen, in het kader van een volgende tender
opnieuw subsidie aanvragen. Hun aanvragen
concurreren dan met de ‘nieuwe’ aanvragen.

Artikel 10
De subsidie bedraagt 50% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum
van € 100.000,–. De subsidie bedraagt dus maximaal 
€ 100.000,–. Tot de noodzakelijk geachte kosten
worden in beginsel niet gerekend de kosten van het
eigen personeel van een organisatie Tevens worden
tot de noodzakelijk geachte kosten uiteraard niet
gerekend bovenmatige voorzieningen.

Artikel 16
Omdat deze verordening is gekoppeld aan het
Provinciaal Waterplan met de daarin opgenomen
doelen, is de looptijd van deze verordening gekoppeld
aan de geldingsduur van dit Provinciaal Waterplan. 
Om die reden vervalt deze verordening op 31 december
2009. In het kader van de verlenging van het
Provinciaal Waterplan of de vaststelling van het
volgende Waterplan zal moeten worden nagegaan of
deze deelverordening al dan niet gewijzigd moet
worden verlengd. Het is immers mogelijk, dat het
volgende Waterplan nieuwe/andere doelen bevat.

Uitgegeven op 10 juli 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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