
Besluit van het algemeen bestuur van 
de gemeenschappelijke regeling 
Waddenfonds tot wijziging van de 
Subsidieverordening Waddenfonds 2012;

Het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

Overwegende dat het wenselijk is om een 
subsidiegrondslag voor landbouw en visserij toe 
te voegen aan de Subsidieverordening 
Waddenfonds 2012;

Gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke 
regeling Waddenfonds;

Besluiten:

De Subsidieverordening Waddenfonds 2012 als 
volgt te wijzigen:

Artikel I

A 
Artikel 1, onderdeel g, komt te luiden:

g  lokale innovaties: kleinschalige economische 
initiatieven, die de leefbaarheid van het 
waddengebied duurzaam versterken en 
vernieuwend zijn binnen het waddengebied;

B 
In artikel 1 worden, onder verlettering van de 
onderdelen i en j tot k en l, twee onderdelen 
ingevoegd, luidende:

i  Vrijstellingsverordening MKB Landbouw: 
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de 
Europese Commissie van 15 december 2006 
betreffende de toepassing van de artikelen 
107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) op 
staatssteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die landbouwproducten 
produceren en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 70/2001;

j  Vrijstellingsverordening MKB Visserij: 
Verordening (EG) Nr. 736/2008 van de 
Europese Commissie van 22 juli 2008 
betreffende de toepassing van de artikelen 
107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) op 
staatssteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die visserijproducten 
produceren, verwerken en afzetten;.

C
Artikel 1.3, vierde lid, vervalt.

D
Aan artikel 1.4 wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende:

3  Indien de te verstrekken subsidie voor een 
economische activiteit valt buiten de 
reikwijdte van de algemene groeps
vrijstellings verordening, de vrijstellings
verordening MKB Landbouw of de vrijstellings
verordening visserij kan subsidie slechts 
worden verleend binnen de de minimis
regelgeving, dan wel na kennisgeving aan, 
dan wel na goedkeuring door de Europese 
Commissie in overeenstemming met de 
geldende staatssteunregelgeving.

E
In artikel 1.6, vierde lid, wordt “lid 1 en lid 2” 
vervangen door: het eerste en tweede lid.

F
Artikel 1.8, derde lid, komt te luiden:

3  Opbrengsten uit het project kunnen naar rato 
van de verstrekte subsidie in mindering 
worden gebracht op de verstrekte subsidie.

G
In artikel 1.8, vijfde lid, wordt “lid 4 onder a.” 
vervangen door: het vierde lid, onder a,.
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H
Artikel 1.10 komt te luiden

Artikel 1.10 Drempelbedrag
Een project komt in aanmerking voor subsidie, 
indien de subsidiabele kosten op basis van de 
subsidieaanvraag tenminste € 200.000,– 
bedragen.

I
Artikel 1.11 komt te luiden:

Artikel 1.11 Budget lokale innovaties
1  Het dagelijks bestuur reserveert een deel van 

het jaarlijks beschikbare budget voor 
subsidieaanvragen waarvan de subsidiabele 
kosten minder bedragen dan het drempel
bedrag, genoemd in artikel 1.10, onder de 
benaming ‘budget lokale innovaties’.

2  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 
komt een project waarvan de subsidiabele 
kosten ten minste € 10.000 bedragen, maar 
minder dan € 200.000 bedragen, slechts in 
aanmerking voor subsidie uit het gereser
veerde deel van het budget als bedoeld in het 
eerste lid. 

3  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16 
moet de aanpak of het resultaat van het 
project nieuw zijn voor het waddengebied of 
een vernieuwende uitbreiding van of 
aanvulling op een bestaand initiatief.

4  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16 
moet het project duurzaam impact hebben in 
het waddengebied, blijkende uit:

 a   het neerslaan van de resultaten van het 
project in het waddengebied,

 b   het borgen van de resultaten van het 
project na afloop door middel van een 
beheersplan, exploitatieplan of 
businessplan,

 c   het betrekken van degenen op wie het 
project is gericht bij de vormgeving en 
uitvoering ervan, en

 d   het actief bijdragen aan kennisuitwisseling 
en uitwisseling van ervaring in het 
waddengebied.

5  Subsidie wordt niet verstrekt aan Rijks
overheid, diensten van de rijksoverheid of 
provincies.

J
In artikel 1.12, zesde lid, wordt “een aanvraag” 
vervangen door: een project.

K
In artikel 1.15, onderdeel e, wordt 
“subsidieontvanger” vervangen door: 
subsidieaanvrager.

L
Artikel 1.16 komt te luiden: 

Artikel 1.16 Toetsingscriteria
1  Om voor subsidie in aanmerking te komen 

moeten aanvragen, voor zover die niet met 
toepassing van artikel 1.15 zijn geweigerd:

 a   voldoen aan het bepaalde in deze 
verordening;

 b   passen binnen het vastgestelde subsidie
programma;

 c   passen binnen de van overheidswege 
vastgestelde beleidskaders met betrekking 
tot de Waddenzee en het waddengebied;

 d   zijn voorzien van een sluitend dekkings
plan.

2  Voor zover het dagelijks bestuur beslist op 
basis van rangschikking als bedoeld in 
artikel 1.12, derde lid, worden aanvragen, 
onverminderd het bepaalde in het eerste lid, 
onder a en d, getoetst aan de mate waarin 
wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste 
lid, onder b en c.

M
In artikel 1.18, tweede lid, wordt “de een 
verplichting” vervangen door: een verplichting.

N
In artikel 1.20, tweede lid, wordt “regeling” 
vervangen door: verordening.

O
Artikel 1.23 komt te luiden:

Artikel 1.23
1  Verlening van een voorschot, al dan niet in de 

vorm van een termijnbetaling, op een 
verleende subsidie geschiedt op verzoek van 
de subsidieaanvrager.

2  Het verzoek wordt schriftelijk ingediend met 
gebruikmaking van een door het dagelijks 
bestuur vastgesteld formulier. Het verzoek 
gaat vergezeld van alle bescheiden die 
blijkens het formulier met het verzoek 
moeten worden meegezonden.

3  In totaal zal het bedrag aan voorschotten niet 
groter zijn dan 80 procent van het bij de 
subsidieverlening vermelde maximale 
subsidiebedrag.

P
Artikel 1.24 komt te luiden:

Artikel 1.24 Verzoek tot vaststelling
1  Indien een besluit tot subsidieverlening is 

genomen wordt de aanvraag tot subsidie
vaststelling ingediend binnen dertien weken 
na het tijdstip waarop de activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend zijn voltooid 
dan wel binnen een in de beschikking tot 
subsidieverlening opgenomen termijn.

2
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2  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt 

ingediend met gebruikmaking van een door 
het dagelijks bestuur vastgesteld formulier en 
gaat vergezeld van de in het formulier 
aangegeven bescheiden.

3  Indien de te verstrekken subsidie minder dan 
€ 25.000, kan het dagelijks bestuur besluiten 
dat er geen beschikking tot subsidieverlening 
aan de beschikking tot vaststelling van de 
subsidie vooraf gaat.

4  Tenzij in de beschikking tot subsidieverlening 
anders is bepaald, wordt bij de aanvraag tot 
vaststelling overgelegd:

 a   een inhoudelijk verslag waaruit genoeg
zaam blijkt dat de activiteit waarvoor 
subsidie is verstrekt overeenkomstig het 
besluit tot subsidieverlening is verricht en 
aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen is voldaan;

 b   een opgave van het bedrag van de 
werkelijke subsidiabele kosten;

 c   een opgave van het bedrag van de 
gerealiseerde opbrengsten, met inbegrip 
van bijdragen van derden; en

 d   een opgave van het bedrag van de 
gerealiseerde eigen bijdrage.

5  Indien het subsidiebedrag € 125.000 of meer 
bedraagt, wordt bij de aanvraag tot subsidie
vaststelling tevens een verklaring overgelegd 
van een accountant als bedoeld in artikel 393 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Q
Artikel 1.26 komt te luiden:

Artikel 1.26 Afwijkende verantwoordings
procedure
Het dagelijks bestuur kan, indien de 
subsidieontvanger een waterschap of een 
gemeente is, afwijken van het bepaalde in de 
artikelen 1.24 en 1.25.

R
Hoofdstuk 3 vervalt.

S
Na artikel 4.1 wordt een nieuw artikel 4.1a 
toegevoegd, luidende:

Artikel 4.1a  Reikwijdte 
Op dit hoofdstuk is de Algemene 
groepsvrijstellingsverordening van toepassing.

T
Na artikel 5.1 wordt een nieuw artikel 5.1a 
toegevoegd, luidende:

Artikel 5.1a Reikwijdte 
Op dit hoofdstuk is de Algemene groeps
vrijstellings verordening van toepassing.

U
Onder vernummering van het zesde hoofdstuk 
tot het achtste hoofdstuk en gelijktijdige 
vernummering van artikel 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 in 
onderscheidenlijk artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, 
wordt een nieuw hoofdstuk 6 en een nieuw 
hoofdstuk 7 toegevoegd, luidende:

Hoofdstuk 6 Landbouw

Paragraaf 6.1 Algemene bepalingen

Artikel 6.1  Reikwijdte
Op dit hoofdstuk is de Vrijstellingsverordening 
MKB Landbouw van toepassing.

Artikel 6.2 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a  landbouwproducten: de producten, 

opgenomen in bijlage 1 bij het EGVerdrag, de 
producten van GNcodes 4502, 4503 en 4504 
(kurkproducten) en producten die bedoeld zijn 
om melk en zuivelproducten te imiteren of te 
vervangen, met uitzondering van de 
producten die vallen onder Verordening (EG) 
nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 
1999 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector visserij
producten en producten van de aquacultuur;

b  kwaliteitsproduct: een product dat voldoet aan 
de op grond van artikel 32 van verordening (EG) 
nr. 1698 /2005 vast te stellen criteria;

c  verwerking van een landbouwproduct: elke 
bewerking van een landbouwproduct die een 
product oplevert dat ook een landbouwproduct 
is, met uitzondering van activiteiten op het 
landbouwbedrijf die nodig zijn om een dierlijk 
of plantaardig product gereed te maken voor 
de eerste verkoop;

d  afzet van een landbouwproduct: het in 
voorraad hebben of uitstallen met het oog op 
verkoop, te koop aanbieden, leveren of op 
enige andere wijze verhandelen, met 
uitzondering van de eerste verkoop door een 
primaire producent aan wederverkopers of 
verwerkers en welke activiteit ook waarbij 
een product wordt gereedgemaakt voor een 
dergelijke eerste verkoop.

Paragraaf 6.2 Investeringen in 
landbouwbedrijven

Artikel 6.3  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

aan kleine en middelgrote ondernemingen 
die activiteiten verrichten op het gebied van 
de primaire productie van landbouw
producten voor projecten die inhouden 
investeringen in landbouwbedrijven met 
betrekking tot de primaire productie van 
landbouwproducten, met uitzondering van 
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de vervaardiging van producten die melk en 
zuivelproducten imiteren of vervangen.

2  De subsidie wordt uitsluitend verleend, 
indien:

 a   de investeringen gericht zijn op een 
verlaging van de productiekosten, een 
verbetering en omschakeling van de 
productie of op een verhoging van de 
kwaliteit, of

 b   de investeringen gericht zijn op de 
bescherming en verbetering van het 
milieu, op de verbetering van de hygiëne 
op veehouderijbedrijven of de verbetering 
van het welzijn van landbouwhuisdieren.

3  De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 400.000 per 
onderneming tijdens een periode van drie 
fiscale jaren.

Artikel 6.4 Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn subsidiabel:
a  de bouw, verwerving of verbetering van 

onroerende zaken;
b  de koop of huurkoop van machines en 

materieel, met inbegrip van computer
programmatuur, tot maximaal de markt
waarde van de activa;

c  algemene kosten in verband met de in 
onderdeel a en b genoemde kosten, met 
inbegrip van kosten voor architecten, 
ingenieurs en adviseurs, haalbaarheids
studies en het verkrijgen van octrooien en 
licenties.

Artikel 6.5  Voorwaarden
Een subsidieaanvrager komt in aanmerking voor 
subsidie, indien:
a  de landbouwonderneming economisch 

levensvatbaar is;
b  de investering verder gaat dan de bestaande 

communautaire of nationale normen.

Paragraaf 6.3 Instandhouding traditionele 
landschappen en gebouwen

Artikel 6.6  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

voor projecten die de instandhouding van 
traditionele landschappen en gebouwen tot 
doel hebben.

2 De subsidie bedraagt:
 a   voor investeringen of kapitaaluitgaven voor 

de instandhouding van nietproductieve 
erfgoedelementen op het landbouwbedrijf 
90 procent van de subsidiabele kosten;

 b   voor investeringen of kapitaaluitgaven voor 
de instandhouding van erfgoedelementen 
die tevens deel uitmaken van de produc
tieve activa van het landbouwbedrijf  
40 procent van de subsidiabele kosten.

Artikel 6.7  Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn subsidiabel:
a  de werkelijk gemaakte kosten van de 

investeringen of kapitaaluitgaven;
b  bij investeringen of kapitaaluitgaven voor de 

instandhouding van nietproductieve erfgoed 
elementen op landbouwbedrijven, een 
redelijke vergoeding voor de door de land
bouwer zelf of door diens werknemers ten 
behoeve van het project verrichte werkzaam
heden, tot een maximumbedrag van € 10 000 
per jaar.

Paragraaf 6.4 Bevordering van de productie 
van zilte kwaliteitslandbouwproducten

Artikel 6.8  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

voor de bevordering van de productie van zilte 
kwaliteitslandbouwproducten.

2  De subsidie bedraagt 40 procent van de 
subsidiabele kosten en wordt uitsluitend 
verleend voorzover deze verband houden met 
de ontwikkeling van zilte kwaliteits
landbouwproducten.

Artikel 6.9  Subsidiabele kosten
1  De kosten van marktonderzoek en van het 

bedenken en vormgeven van producten, met 
inbegrip van de voorbereiding van aanvragen 
om erkenning van geografische oorsprongs
aanduidingen en benamingen of om een 
specificiteitscertificering overeenkomstig de 
desbetreffende communautaire verorde
ningen zijn subsidiabel.

2  De subsidie wordt verleend aan onder
nemingen die diensten voor de primaire 
producent uitvoeren ter bevordering van de 
productie van zilte kwaliteits landbouw
producten.

Hoofdstuk 7 Visserij

Paragraaf 7.1 Algemene bepalingen

Artikel 7.1  Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a  visserijsector: de economische sector bestaande 

in al hetgeen productie, verwerking en afzet 
van visserij en aquacultuurproducten 
inhoudt;

b  vissersvaartuig: vaartuig in de zin van artikel 3, 
onder c, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van 
de Raad van 20 december 2002 inzake de 
instandhouding en duurzame exploitatie van 
de visbestanden in het kader van het gemeen
schappelijk visserijbeleid (PbEG L 358);

c  visserijproducten: alle producten van de 
visvangst op zee en in de binnenwateren en 
van de aquacultuur, genoemd in artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad 
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van 17 december 1999 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de 
sector visserijproducten en producten van de 
aquacultuur;

d  aquacultuur: de kweek of teelt van aquatische 
organismen, die tijdens de gehele fase van de 
kweek of de teelt tot en met de oogst 
eigendom blijven van een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon, waarbij technieken worden 
gebruikt om de aangroei van de betrokken 
organismen te verhogen tot boven de 
natuurlijke capaciteiten van het milieu;

e  verwerking en afzet: alle handelingen, met 
inbegrip van de behandeling, de bewerking, 
de productie en de distributie, tussen het 
moment van de aanlanding of oogst en de 
fase van het eindproduct;

f  kleine, middelgrote en micro-ondernemingen: kleine, 
middelgrote en microondernemingen in de 
zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro
ondernemingen (PbEU L 124).

Artikel 7.2  Reikwijdte
Op dit hoofdstuk is de Vrijstellingsverordening 
MKB Visserij van toepassing. 

Paragraaf 7.2 Subsidie voor productieve 
investeringen in de aquacultuur

Artikel 7.3  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

voor investeringen in de bouw, de uitbreiding, 
de uitrusting en de modernisering van 
productieinstallaties, met name met het oog 
op de verbetering van de arbeidsomstandig
heden, de hygiëne, de gezondheid van mens 
en dier en de productkwaliteit, ter beperking 
van de negatieve gevolgen of ter vergroting van 
de positieve gevolgen voor het milieu. De 
investeringen dragen bij tot een of meer van de 
volgende doelstellingen:

 a   op nieuwe soorten gerichte diversificatie en 
productie van soorten met goede 
afzetvooruitzichten;

 b   invoering van aquacultuurmethoden die de 
negatieve gevolgen voor het milieu 
aanzienlijk terugdringen of de positieve 
gevolgen ten opzichte van de gangbare 
praktijk in de aquacultuursector vergroten.

2  De subsidie bedraagt 40 procent van de 
subsidiabele kosten.

Artikel 7.4  Voorwaarden
1  De subsidie voor investeringen als bedoeld in 

artikel 7.3, eerste lid, wordt beperkt tot:
 a   kleine, middelgrote en microondernemingen,
 b   ondernemingen die niet onder artikel 7.1, 

onder f, vallen en die minder dan 750 

werknemers of een omzet van minder dan 
200 miljoen EUR hebben.

2  Subsidie wordt niet verleend voor 
vissersvaartuigen die in de aquacultuur 
worden ingezet.

Paragraaf 7.3 Subsidie voor verwerking en 
afzet

Artikel 7.5  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

voor investeringen in de bouw, de uitbreiding, 
de uitrusting en de modernisering van 
ondernemingen ten behoeve van de 
verwerking en afzet van visserijproducten. De 
investeringen dragen bij tot een of meer van de 
volgende doelstellingen:

 a   de productie van kwalitatief hoogwaardige 
producten voor nichemarkten;

 b   de beperking van de negatieve gevolgen 
voor het milieu;

 c   een beter gebruik van weinig benutte 
soorten, bijproducten en afval;

 d   de productie of afzet van nieuwe 
producten, toepassing van nieuwe 
technologieën of ontwikkeling van 
innovatieve productiemethoden;

 e   de afzet van producten die voornamelijk 
afkomstig zijn van lokale aanvoer en 
aquacultuur.

2  De subsidie bedraagt 40 procent van de 
subsidiabele kosten.

Artikel 7.6  Voorwaarden
1  De subsidie voor investeringen als bedoeld in 

artikel 7.5 wordt beperkt tot:
 a   kleine, middelgrote en microondernemingen,
 b   ondernemingen die niet onder artikel 7.1, 

onder f, vallen en die minder dan 750 
werknemers of een omzet van minder dan 
200 miljoen EUR hebben.

2  Subsidie wordt verleend voor investeringen 
die er in het algemeen op zijn gericht om 
duurzame werkgelegenheid in de visserij
sector te bevorderen.

3  Subsidie wordt niet verleend voor 
investeringen die betrekking hebben op 
visserijproducten, die bestemd zijn om te 
worden gebruikt en te worden verwerkt voor 
andere doeleinden dan menselijke 
consumptie, behalve indien het gaat om 
investeringen die uitsluitend zijn bestemd 
voor de behandeling, de verwerking en de 
afzet van afval van visserijproducten.
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Paragraaf 7.4 Subsidie voor de ontwikkeling 
van nieuwe markten en promotiecampagnes

Artikel 7.7  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

voor projecten ter bevordering van de 
kwaliteit en rendement, de ontwikkeling van 
nieuwe markten of promotiecampagnes voor 
visserij en aquacultuurproducten. De 
subsidie wordt verleend, indien de projecten 
in het bijzonder betrekking hebben op:

 a   nationale, regionale of transnationale 
afzetbevorderingscampagnes voor visserij 
en aquacultuurproducten;

 b   de marktvoorziening met soorten waarvan 
er een overschot is of die onderbevist zijn, 
die normaliter worden teruggegooid of die 
geen handelswaarde hebben;

 c   de uitvoering van een kwaliteitsbeleid voor 
visserij en aquacultuurproducten;

 d   de bevordering van de afzet van producten 
die zijn verkregen met methoden met een 
gering milieueffect;

 e   de bevordering van de afzet van producten 
die zijn erkend op grond van Verordening (EG) 
nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 
inzake de bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongs benamingen 
van landbouwproducten en levensmiddelen 
(PbEU L 93);

 f   kwaliteitscertificering, met inbegrip van het 
creëren van etiketten en de certificering van 
producten die zijn gevangen of gekweekt 
met milieuvriendelijke productie methoden;

 g   campagnes ter verbetering van het imago 
van visserij en aquacultuurproducten en 
van de visserijsector;

 h   de uitvoering van marktonderzoeken.
2  De subsidie bedraagt 40 procent van de 

subsidiabele kosten.

Artikel 7.8  Voorwaarden
1  Een project komt niet voor subsidie in 

aanmerking indien het project gericht is op 
handelsmerken, of indien er wordt verwezen 
naar specifieke landen of geografische 
gebieden, tenzij het producten betreft die zijn 
erkend op grond van Verordening (EG)  
nr. 510/2006.

2  Voor de promotie van krachtens Verordening 
(EG) nr. 510/2006 beschermde producten mag 
alleen subsidie worden verleend vanaf de 
datum waarop de naam in het register is 
opgenomen, zoals bepaald in artikel 7 van die 
verordening. 

Paragraaf 7.5 Subsidie voor proefprojecten

Artikel 7.9  Subsidiabele activiteit en 
hoogte van de subsidie
1  Het dagelijks bestuur kan subsidie verlenen 

aan proefprojecten, waaronder het experimen
tele gebruik van selectievere vangst

technieken, die gericht zijn op het verwerven 
en verspreiden van nieuwe technische kennis 
en die worden uitgevoerd door marktdeel
nemers, erkende beroepsorganisaties of andere 
daartoe door de lidstaat aangewezen bevoegde 
instanties, in partnerschap met een 
wetenschappelijke of technische instantie.

2  De in het eerste lid bedoelde proefprojecten 
kunnen erop gericht zijn:

 a   onder realistische omstandigheden in de 
productiesector de technische en 
economische levensvatbaarheid van een 
innoverende technologie te testen om 
technische of economische kennis over de 
geteste technologie te verwerven en 
vervolgens te verspreiden;

 b   testen uit te voeren in verband met 
beheersplannen en plannen voor het 
toewijzen van visserijinspanningen, 
waaronder desnoods het sluiten van 
gebieden voor de visserij om de biologische 
en financiële gevolgen te kunnen 
evalueren, en het experimenteel uitzetten 
van vis;

 c   methoden te ontwikkelen en te testen om 
de selectiviteit van het vistuig te verbeteren 
of om de bijvangsten, de overboord gezette 
hoeveelheden of de gevolgen voor het 
milieu, in het bijzonder voor de zeebodem, 
te beperken;

 d   alternatieve soorten visserijbeheers
technieken te testen.

3  De subsidie bedraagt 40 procent van de 
subsidiabele kosten

Artikel 7.10 Voorwaarden
1  Er wordt geen subsidie verleend voor projecten 

ten aanzien van experimentele visserij.
2  Over de resultaten van de op grond van 

artikel 7.9, eerste lid, gesubsidieerde 
projecten worden voor het publiek beschik
bare technische verslagen gepubliceerd.

3  Het dagelijks bestuur ziet er op toe dat het 
proefproject op adequate wijze weten
schappelijk wordt gevolgd en dat de kwaliteit 
van de technische verslagen, als bedoeld in 
het tweede lid, afdoende wordt beoordeeld.

4  Proefprojecten gaan steeds gepaard met een 
adequate wetenschappelijke followup opdat 
zij significante resultaten kunnen opleveren.

5  Proefprojecten mogen geen direct 
commercieel doel hebben. Inkomsten die 
ontstaan tijdens de uitvoering van een 
proefproject, worden in mindering gebracht 
op de verstrekte subsidie.
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6  Wanneer de totale kosten van een 

proefproject meer dan 1 miljoen euro 
bedragen, verzoekt het dagelijks bestuur om 
een beoordeling door een onafhankelijk 
wetenschappelijk orgaan alvorens subsidie te 
verlenen.

V
Het tot artikel 8.4 vernummerde artikel 6.4 komt 
te luiden:

Artikel 8.4 Inwerkingtreding en citeertitel
1  De subsidieprogramma’s als bedoeld in 

artikel 1.3, de subsidieplafonds als bedoeld in 
artikel 1.9 en deze verordening worden 
bekendgemaakt in de van overheidswege 
uitgegeven bladen van de provincies Fryslân, 
Groningen en NoordHolland.

2  De subsidieprogramma’s, bedoeld in artikel 
1.3, de subsidieplafonds, bedoeld in artikel 
1.9, en deze verordening treden in werking op 
de eerste dag na de bekendmaking in het 
Provinciaal Blad van de provincie Fryslân.

3  De verordening wordt aangehaald als: 
Subsidieverordening Waddenfonds 2012.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad van de provincie Fryslân waarin het wordt 
geplaatst.

Aldus besloten, d.d. 28 maart 2013.

T. SchokkerStrampel, voorzitter.

drs. A.F. van de Klundert, secretaris.

Uitgegeven op 26 april 2013.


