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Besluit van gedeputeerde staten van
Noord-Holland van 2 oktober 2012,
kenmerk 80666/80666, tot vaststelling
van de Uitvoeringsregeling subsidie
onderzoeken kaderrichtlijn water
Noord-Holland 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidiever
ordening Noord-Holland 2011;
Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken
kaderrichtlijn water Noord-Holland 2012
Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt onder KRW
onderzoek verstaan een onderzoek van water
schappen naar de oppervlaktewaterkwaliteit dat
gericht is op het nemen van maatregelen in het
kader van de kaderrichtlijn water.
Artikel 2
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan water
schappen voor het verrichten van KRW onderzoek
in de provincie Noord-Holland.
Artikel 3
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet
verstrekt.
Artikel 4
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen
subsidieverlening aan de subsidievaststelling
vooraf.
Artikel 5
1	Een aanvraag om subsidie wordt niet
behandeld indien met de uitvoering is gestart
voordat de aanvraag is ontvangen.
2	Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
	a	een begroting van de kosten van de activi
teit;
	b	een financieringsplan van de kosten van
de activiteit;
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	c	een inhoudelijke beschrijving van de
activiteit;
	d	een prioritering van de KRW onderzoeken
waarvoor subsidie wordt gevraagd.
Artikel 6
1	Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend
indien deze uiterlijk 31 oktober 2012 is ont
vangen.
2	Aanvragen om subsidie die na 31 oktober 2012
worden ontvangen, worden niet in behande
ling genomen.
3	Gedeputeerde staten beslissen binnen
13 weken na 31 oktober 2012.
Artikel 7
1	Gedeputeerde staten stellen een subsidie
plafond vast.
2	Het subsidieplafond wordt verdeeld naar rato
van de totale kosten van de activiteiten waar
voor subsidie wordt gevraagd ten opzichte van
de totale kosten van het totaal aantal activi
teiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.
Artikel 8
Subsidie wordt geweigerd indien de activiteit niet
financieel haalbaar is.
Artikel 9
De subsidie bedraagt 50% van de direct aan de
uitvoering van het onderzoek toe te rekenen
kosten tot maximaal € 50.000,-.
Artikel 10
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit
vóór 31 december 2015 te hebben afgerond.
Artikel 11
1	Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend
binnen 13 weken na voltooiing van de activi
teit.
2	Gedeputeerde staten beslissen binnen
13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
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Artikel 12
1	Deze regeling treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.
2	Deze regeling vervalt op 31 december 2012.
3	Deze regeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken
kaderrichtlijn water Noord-Holland 2012.
Haarlem, 2 oktober 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
E. Post, plaatsvervangend voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting

Hieronder staat een rekenvoorbeeld:

Algemeen

Het subsidieplafond is € 100.000.
Er zijn 3 waterschappen die aanvragen om
subsidie hebben ingediend: A, B en C
De kosten van KRW onderzoeken van A zijn €
40.000, die van B zijn € 60.000 en die van C zijn
€ 50.000. Er is in totaal voor € 150.000
aangevraagd.
De verdeling van het subsidieplafond is dan als
volgt:

In het Waterplan 2010-2015 Provincie NoordHolland is opgenomen dat voor kaderrichtlijn
water (KRW) onderzoek (beperkt) middelen
beschikbaar komen via de Uitvoeringsregeling
Water Noord-Holland. Deze KRW-onderzoeken
zijn gericht op het nemen van (efficiënte) maat
regelen in het kader van KRW vanaf 2015. Het
onderzoek is nodig omdat er nog kennis ontbreekt
over de toe te passen KRW-maatregelen in de
periode 2016-2021. De provincie ondersteunt dit
onderzoek omdat het onderzoek invulling geeft
aan het provinciaal belang namelijk de doelen
voor de KRW vaststellen. Tussen de door de
provincie vast te stellen doelen en de door water
schappen te nemen maatregelen is een samen
hang. De doelen moeten haalbaar en betaalbaar
zijn zodat de resultaatverplichting die de EU stelt
ook kan worden waargemaakt. Onderzoek is dan
ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en
voorgesteld wordt om per onderzoek maximaal de
helft van de kosten te subsidiëren tot een maxi
mum van € 50.000. De onderzoeksactiviteiten
zijn opgenomen in waterbeheerplannen van de
waterschappen en betreffen onderzoek naar het
verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit
bijvoorbeeld: nutriënten, bestrijdingsmiddelen
en effectiviteit (innovatieve) maatregelen.

Artikelsgewijs
Artikel 5, tweede lid Vereisten bij de aanvraag
Om een aanvraag om subsidie te kunnen beoor
delen zijn informatie en gegevens van de aan
vrager vereist. In dit artikellid staat aangegeven
welke informatie en gegevens tenminste bij de
aanvraag moeten worden aangeleverd.
Bij onderdeel d. wordt gevraagd naar een priorite
ring van KRW-onderzoeken waarvoor subsidie
wordt gevraagd. Het kan voorkomen dat vanwege
het subsidieplafond ( zie ook toelichting bij
artikel 7, tweede lid) niet alle KRW onderzoeken
gesubsidieerd kunnen worden. Met de priorite
ring geeft het waterschap aan welk KRW onder
zoek het meeste prioriteit heeft. De subsidie per
KRW-onderzoek wordt toegekend op basis van de
prioritering totdat het subsidieplafond is bereikt.
Artikel 7, tweede lid Verdeling subsidie
plafond
In dit artikellid staat aangegeven op welke wijze
het subsidieplafond wordt verdeeld. De wijze van
verdelen wijkt af van de meer gangbare wijzen
van verdelen als de tender en de verdeling op
volgorde van ontvangst.
Het subsidieplafond wordt verdeeld naar rato van
de kosten van de KRW onderzoeken van het
waterschap waarvoor subsidie wordt gevraagd
ten opzichte van de kosten van alle KRW onder
zoeken waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
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Voor waterschap A is er 40/150e van € 100.000
beschikbaar;
voor waterschap B is er 60/150e van € 100.000
beschikbaar, en
voor waterschap C is er 50/150e van € 100.000
beschikbaar.
Binnen het beschikbare deel van het subsidie
plafond worden subsidies voor KRW-onderzoeken
toegekend op basis van de door het waterschap
aangegeven prioritering ( zie artikel 5, tweede
lid).
Artikel 8 Weigering van de subsidie
De subsidie wordt geweigerd indien de activiteit
niet financieel haalbaar is, dit is het geval als de
kosten van de activiteit niet gedekt kunnen
worden. De provinciale subsidie bedraagt 50%
van de kosten, het waterschap moet zelf de
overige 50% van de kosten dekken.
Uitgegeven op 11 oktober 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

