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Provinciale staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is aan de intentie van
PS tot het geven van een extra impuls aan de agrarische
structuur, de recreatieve en ecologische functies en de
waterbeheersing in landinrichting middels gelden uit
het FINH, volledig invulling te geven;

F
G

verder overwegende dat de de deelverordening voor
het Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden
2001-2003’ hiertoe aanpassing behoeft;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

H
I

besluiten:

J

vast te stellen de navolgende wijzigingen in de

K

Deelverordening voor het Programma ‘projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’

L

Artikel 1
de volgende wijzigingen aan te brengen in de Deelverordening voor het Programma ‘projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’ (Provinciaal blad,
nr. 14-2001), laatstelijk gewijzigd d.d. 22 oktober 2002
nr. 2002-39451 (Provinciaal blad, nr. 52-2002):
A
Artikel 1 onder a komt alsvolgt te luiden:
projecten in Landinrichtingsgebieden 2001-2003:
de in de bijlage behorende bij deze verordening
genoemde projecten.
B
Artikel 1, sub c en d komen te vervallen.
C
In artikel 3, lid 1 wordt de zinsnede ‘de waterschappen Westfriesland, Het Lange Rond, en
De Waterlanden’ vervangen door: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
D
In artikel 3, lid 1 komt de zinsnede ‘Opmeer,
Wognum’ te vervallen.
E
In artikel 3, lid 1 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
a na ‘Alkmaarder- en Uitgeestermeer’ wordt
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toegevoegd Staatsbosbeheer;
b na ‘en de herinrichtingen’ wordt toegevoegd
Heemskerk-Beverwijk, Vechtstreek.
Artikel 3, lid 2 komt te vervallen.
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a aan het slot van sub a wordt de komma en
de zinsnede ‘en’ vervangen door een puntkomma;
b een nieuw sub b wordt ingevoegd, luidende:
‘de uitvoering van het project binnen een jaar
na de beschikking tot subsidieverlening start’;
c en het bestaande sub b wordt verletterd tot sub c;
d de zinsnede ‘projecten van de voorkeurslijst’
wordt vervangen door ‘de in de bijlage
genoemde projecten’.
Artikel 5 komt te vervallen.
In artikel 6, lid 2 onder d wordt de zinsnede
‘voorkeurslijst en van de reservelijst’ vervangen
door: bijlage.
In artikel 10, lid 1, wordt de zinsnede ‘1 juli 2002’
vervangen door: 15 november 2003.
In artikel 10, lid 1 komt de tweede volzin te vervallen.
In artikel 12, lid 1 wordt de zinsnede ‘voorkeurslijst respectievelijk de reservelijst’ vervangen
door: bijlage bij deze verordening.
In artikel 16 wordt de zinsnede ‘Uniform Aanbestedingsreglement 1986’ vervangen door
‘Uniform Aanbestedingsreglement 2001’.

Artikel 2
De volgende wijzigingen aan te brengen in de bijlage 1
van de op 4 juli 2001 vastgestelde (Provinciaal blad,
nr. 45-2001) en op 22 oktober 2002 gewijzigde (nr. 200239451, Provinciaal blad, nr. 52-2002) Deelverordening
voor het Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’:
A
In de tabel aangepaste voorkeurslijst komt het
project met nummer 2, genaamd ‘Recreatief Fiets-/
wandelpad Lambertschaag-Tropweere’ te vervallen.
B
In de tabel aangepaste voorkeurslijst komt het
project met nummer 4, genaamd ‘Wandelpaden
Wognum’ te vervallen.
C
In de tabel aangepaste voorkeurslijst komt het
project met nummer 11, genaamd ‘Brakke natuur
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Westzaan’ te vervallen.
In de tabel aangepaste voorkeurslijst komt het
project met nummer 19, genaamd ‘Wateraanvoer
Bakkum’ te vervallen.
In de tabel plannings- en financieringsgegevens
vanuit de FINH te subsidieren Programma
‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
komt het project met nummer 2, genaamd
‘Recreatief Fiets-/wandelpad LambertschaagTropweere’ te vervallen.
In de tabel plannings- en financieringsgegevens
vanuit de FINH te subsidieren Programma
‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
komt het project met nummer 4, genaamd
‘Wandelpaden Wognum’ te vervallen.
In de tabel plannings- en financieringsgegevens
vanuit de FINH te subsidieren Programma
‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
komt het project met nummer 11, genaamd
‘Brakke natuur Westzaan’ te vervallen.
In de tabel plannings- en financieringsgegevens
vanuit de FINH te subsidieren Programma
‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
wordt de zinsnede ‘309’ in de kolom maximale
provinciale bijdrage van het project met nummer
18 genaamd ‘Schulpvaart, waterberging en
natuurvriendelijke oevers’ vervangen door 125.
In de tabel plannings- en financieringsgegevens
vanuit de FINH te subsidieren Programma
‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
komt het project met nummer 19, genaamd
‘Wateraanvoer Bakkum’ te vervallen.
Het project genaamd ‘Inrichting recreatiegebied
Wester Amstel Noord 3e fase’, wordt toegevoegd
aan de bijlage onder nummer 20.
Het project genaamd ‘Natuurontwikkeling
stapsteen Lage Hoek’, wordt toegevoegd aan de
bijlage onder nummer 21.
Het project genaamd ‘Natuur- en verbindingspad
Groene Paden’, wordt toegevoegd aan de bijlage
onder nummer 22.
Het project genaamd ‘Vistrap Schagerwad’,
wordt toegevoegd aan de bijlage onder
nummer 23.
Het project genaamd ‘Herinrichting BOBM-polder’,
wordt toegevoegd aan de bijlage onder nummer 24.
Het project genaamd ‘Verbetering Molenbiotoop’,
wordt toegevoegd aan de bijlage onder
nummer 25.
Het project genaamd ‘Waterbeheersing
Heemskerk-Beverwijk’, wordt toegevoegd aan de
bijlage onder nummer 26.
Het project genaamd ‘Inrichting reservaat de
Ronde Hoep’, wordt toegevoegd aan de bijlage
onder nummer 27.
Het project ‘Inrichting recreatiegebied Wester
Amstel Noord 3e fase’, wordt toegevoegd aan de
de tabel plannings- en financieringsgegevens
vanuit de FINH te subsidieren Programma
‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
van de bijlage onder nummer 20.
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Het project ‘Natuurontwikkeling stapsteen Lage
Hoek’, wordt toegevoegd aan de de tabel
plannings- en financieringsgegevens vanuit de
FINH te subsidieren Programma ‘projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’ van de bijlage
onder nummer 21.
Het project ‘Natuur- en verbindingspad Groene
Paden’, wordt toegevoegd aan de de tabel
plannings- en financieringsgegevens vanuit de
FINH te subsidieren Programma ‘projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’ van de
bijlage onder nummer 22.
Het project ‘Vistrap Schaggerwad’, wordt toegevoegd aan de de tabel plannings- en financieringsgegevens vanuit de FINH te subsidieren
Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden
2001-2003’ van de bijlage onder nummer 23.
Het project ‘Herinrichting BOBM-polder’, wordt
toegevoegd aan de de tabel plannings- en financieringsgegevens vanuit de FINH te subsidieren
Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden
2001-2003’ van de bijlage onder nummer 24.
Het project ‘Verbetering Molenbiotoop’, wordt
toegevoegd aan de de tabel plannings- en financieringsgegevens vanuit de FINH te subsidieren
Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden
2001-2003’ van de bijlage onder nummer 25.
Het project ‘Waterbeheersing HeemskerkBeverwijk’, wordt toegevoegd aan de de tabel
plannings- en financieringsgegevens vanuit de
FINH te subsidieren Programma ‘projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’ van de bijlage
onder nummer 26.
Het project ‘Inrichting reservaat de Ronde Hoep’,
wordt toegevoegd aan de de tabel plannings- en
financieringsgegevens vanuit de FINH te subsidieren
Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden
2001-2003’ van de bijlage onder nummer 27.
In bijlage 1 wordt de titel ‘Aangepaste voorkeurslijst’ vervangen door: Projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003.

Artikel 3
De wijzigingen in werking te laten treden één dag na de
datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij
zijn geplaatst.

Haarlem, 23 juni 2003
Provinciale Staten voornoemd,

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

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

Uitgegeven op 2 juli 2003.
De provinciesecretaris van Noord-Holland.
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Integrale tekst van de Deelverordening voor het
Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden 20012003’ zoals deze luidt na wijziging door Provinciale
Staten d.d. 23 juni 2003, besluitnummer 2003-16451

structuur, de recreatieve en ecologische functies en de
waterbeheersing te versterken.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Artikel 3

Overwegende, dat het wenselijk is om een extra impuls
te geven aan de agrarische structuur, de recreatieve en
ecologische functies en de waterbeheersing in landinrichtingsgebieden;

Lid 1
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 4 komen in
aanmerking het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, de gemeenten Westerkoggenland
en Amsterdam, het recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer, Staatsbosbeheer alsmede de landinrichtingscommissies van landinrichtingsprojecten
De Gouw, Schagerkogge, Bergen-Egmond-Schoorl,
Westzaan, Aanpassingsinrichting Vijfde Baan
Schiphol, Amstelland, Heemskerk-Beverwijk en
Vechtstreek.

verder overwegende, dat de uitvoering van projecten
uit het Programma ‘Projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’ in hoge mate aan dit doel zal
bijdragen;
verder overwegende dat het wenselijk is dat de uitvoering van deze projecten financieel wordt ondersteund;

Doelgroep

Lid 2
Vervallen.

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
Subsidiecriteria

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening voor het Programma ‘projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
projecten in Landinrichtingsgebieden 2001-2003: de
in de bijlage behorende bij deze verordening
genoemde projecten;
b
inventarisatierapport: het rapport ‘Projecten in
landinrichtingsgebieden 2000; inventarisatie
integrale landelijke projecten in landinrichtingsgebieden provincie Noord-Holland in het kader
van FINH bijdrage’ (Raadgevend bureau HGO
Hoorn, d.d. 15-11-2000);
c
vervallen;
d
vervallen;
e
algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998.
Algemene bepalingen
Artikel 2
Deze verordening is gericht op het financieel ondersteunen van projecten in landinrichtingsgebieden
teneinde de ontwikkeling aldaar van de agrarische
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Artikel 4
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken in de
kosten van de in de bijlage genoemde projecten in
landinrichtingsgebieden:
a
het gebied waarin de activiteiten plaatsvinden in
eigendom, erfpacht of andere vorm van duurzame beschikking van de subsidieontvanger is;
b
de uitvoering van het project binnen een jaar na
de beschikking tot subsidieverlening start;
c
de subsidieontvanger zich schriftelijk garant stelt
voor het voeren van het beheer en het plegen
van onderhoud aan de objecten gedurende 10 á
20 jaren.
Artikel 5
Vervallen.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Artikel 6
Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de naar het
oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten
van een project.
Lid 2
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:
a
kosten om te komen tot de daadwerkelijke
fysieke investering;
b
kosten voor onderzoek direct samenhangend met
deze fysieke investering;
c
kosten van voorbereiding en toezicht;
d
meerwerk, mits de totale kosten niet de in de
financiële tabellen van de bijlage, genoemde
bedragen en percentages overschrijden;
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e

de verschuldigde BTW die door de aanvrager
niet kan worden teruggevorderd.

b

Weigeringsgronden
Artikel 7
Lid 1
Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor:
a
exploitatiekosten;
b
kosten van financiering;
c
kosten voor beheer en onderhoud;
d
kosten van projectonderdelen die in het verleden
door overheidsmaatregelen zijn wegbezuinigd.
Lid 2
Een subsidie wordt geweigerd indien deze niet voldoet
aan het gestelde in artikel 10, eerste lid.

c

Verdeling van het subsidieplafond

d
Artikel 8
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare bedrag in
volgorde van ontvangst van de aanvragen. Wanneer de
aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag
aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag de dag waarop de aanvraag is aangevuld.
Vorm van de subsidie
Artikel 9
Een subsidie op basis van deze verordening is een
tekortsubsidie.

e

f

een beschrijving van het project waarin in ieder
geval is opgenomen:
– een beschrijving van de huidige situatie inclusief knelpunten;
– de met de uitvoering van het project nagestreefde doelen;
– de te treffen maatregelen en voorzieningen;
– de wijze van uitvoering en de planning daarvan;
– het na de uitvoering te voeren beheer en te
plegen onderhoud, mede gelet op de bij het
tweede aandachtsstreepje genoemde doelstellingen;
– de wijze waarop de uitvoering van het project
na realisatie wordt geëvalueerd.
een effectbeschrijving die bestaat uit een
beschrijving van de effecten van de voorziene
inrichtingsmaatregelen in relatie tot de vooraf
geformuleerde doelstellingen en in relatie tot de
kosten;
een begroting van de kosten, inclusief BTW en
verwachte prijsstijgingen;
een risicoanalyse van de voorgenomen investering,
inclusief de wijze van dekking van de risico’s en
de mogelijke gevolgen van de niet gedekte
risico’s;
een overzicht van de formeel schriftelijk verleende subsidies en bijdragen van derden en
formeel verleende subsidies uit de provinciale
kas die uit andere hoofde dan deze verordening
met hetzelfde oogmerk worden verstrekt, respectievelijk de eigen middelen van de subsidieontvanger die met hetzelfde oogmerk worden
aangewend.

Aanvraag voor subsidieverlening

Berekening van de subsidie

Artikel 10

Artikel 12

Lid 1
In afwijking van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening moet een aanvraag voor subsidieverlening
ingevolge deze verordening worden ingediend voor
15 november 2003.

Lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening bedraagt
ten hoogste 50% van de kosten die voor subsidie in
aanmerking komen per project, tot een maximum van
het in de bijlage bij deze verordening genoemde bedrag,
met dien verstande dat een subsidie vermeerderd met
andere provinciale subsidies niet meer mag bedragen
dan 50% van het totaal van de kosten.

Lid 2
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing voor projecten in landinrichtingsgebieden waarvoor een wijziging
of uitwerking van het landinrichtingsplan noodzakelijk
is, ingevolge artikel 84 of 85 van de Landinrichtingswet
1993.
Artikel 11
Bij een aanvraag voor subsidieverlening ingevolge deze
verordening moeten, naast de in artikel 10 van de
Algemene subsidieverordening vermelde gegevens, in
ieder geval de volgende gegevens worden overlegd:
a
een aanduiding op kaart van het gebied ten
behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd;

4

Lid 2
Indien de subsidieontvanger reeds uit anderen hoofde
een subsidie of een bijdrage ontvangt die is bestemd
voor het project, dan wordt het subsidiepercentage
bedoeld in lid 1 naar evenredigheid verminderd indien
alle subsidies of bijdragen bij elkaar opgeteld meer dan
100% van de in aanmerking komende kosten bedragen.
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Verplichtingen van de subsidieontvanger

Subsidievaststelling

Artikel 13

Artikel 17

Lid 1
In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41, lid 1 onder a van
de Algemene wet bestuursrecht, leggen Gedeputeerde
staten een vergoedingsplicht op.

Lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, eerste lid van
de Algemene subsidieverordening, moeten de volgende
gegevens worden overlegd:
a
een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten,
alsmede van eventuele opbrengsten en subsidies;
b
in voorkomend geval, een overzicht van de subsidies van derden en de subsidies uit provinciale
kas die uit andere hoofde dan deze verordening
met hetzelfde oogmerk zijn verstrekt, respectievelijk van de eigen middelen van de subsidieontvanger die met hetzelfde oogmerk zijn aangewend;
c
voorzover van toepassing, de op de activiteit
betrekking hebbende nota’s en betaalbewijzen,
door de aannemer en directie getekende staat van
meer- en minderwerk, door de directie getekende
gespecificeerde opgave van eventueel vrijgekomen
of resterende materialen en gewaarmerkt afschrift
van het proces-verbaal van oplevering.

Lid 2
Bij vaststelling van de hoogte van de vergoeding
worden de activa gewaardeerd op hun actuele marktwaarde. De waardebepaling van een onroerende zaak
geschiedt door drie deskundigen. Gedeputeerde staten
onderscheidenlijk de subsidieontvanger wijzen elk een
deskundige aan die, in onderling overleg, een derde
deskundige aanwijzen.
Lid 3
Gedeputeerde staten kunnen bij de subsidieverlening
een verplichting opleggen met betrekking tot een minimale instandhoudingtermijn gedurende welke goed
onderhoud en beheer van de gesubsidieerde voorzieningen moet worden uitgevoerd.
Lid 4
Voor vervreemding, bezwaring, beëindiging van de
functie of wijziging van de bestemming van een op
grond van deze verordening gesubsidieerd project is,
voor een periode van 10 jaar na realisatie, voorafgaande
schriftelijke toestemming van gedeputeerde staten
vereist. Deze toestemming kan onder voorwaarden
gegeven worden.
Artikel 14
De subsidieontvanger is verplicht aan gedeputeerde
staten, dan wel een door gedeputeerde staten aangewezen
ambtenaar, toegang te verlenen tot de gebieden waarop
de subsidies betrekking hebben, teneinde hen in staat te
stellen na te gaan of de betreffende projecten zijn of
worden uitgevoerd conform de in de subsidieaanvraag
vermelde gegevens.
Artikel 15
Gedeputeerde staten kunnen de subsidieontvanger verplichten om, ingeval van publiciteit over de gesubsidieerde
activiteit, te vermelden dat deze tot stand is gekomen
met behulp van financiële middelen van de provincie
Noord-Holland.
Artikel 16
De subsidieontvanger is, indien de subsidie daartoe
geheel of gedeeltelijk wordt aangewend, verplicht bij
het plaatsen van de opdracht voor de uitvoering van
werken daartoe gebruik te maken van de openbare
aanbestedingsprocedure als beschreven in het Uniform
Aanbestedingsreglement 2001.

5

Lid 2
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat een accountantsverklaring moet worden overlegd.
Slotbepalingen
Artikel 18
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 19
Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Artikel 20
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening voor het programma ‘Projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003’.
Artikel 21
Deze verordening vervalt vijf jaren na
inwerkingtreding.
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Projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003 als
genoemd in artikel 1, onder a van de Deelverordening
voor het Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’

Categorieën:
1
De projecten maken onderdeel uit van bestaande

Oppervlakte.

2
3

deelplannen van landinrichtingsprojecten, maar
zijn door veranderde eisen complexer en duurder
geworden (totaal 13)
Aanvullende projecten binnen landinrichtingsgebieden (totaal 7)
Recent vastgesteld provinciaal beleid, water als
leidend principe (totaal 1)

Project

Valt binnen li.
(Vastgesteld in)

1

Overdimensionering
waterlopen

De Gouw
(1990)

7,7 ha

2

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

3

Vervallen

Vervallen

Vervallen

4

Vervallen

Vervallen

Vervallen

5

Vervangen dam door brug De Gouw

nvt

6

Schagerwad

Schagerkogge
(1988)

7

Bedrijfsverplaatsing

Bergen, Egmond, Schoorl 10 ha
(ontwerp-raamplan 1999)

8

Vervallen

Vervallen

9

Vergroting gemaal Mient- Limmen Heiloo
sloot plus kadeverbetering

0,5 ha

Verbetering waterbeheersing voor
reservaatsbeheer

2

Hoogheemraadschap
Waterschap
Hollands Noorderkwartier

10 Herinrichting Klaas Hoorn Limmen Heiloo
en Kijfpolder

4,2 ha

Recreatie in combinatie met waterbeheersingsmaatregelen en natuurontwikkeling, Begrotingstekort

1

LC, HoogheemraadWaterschap
schap Hollands Noorderkwartier, recreatieschap

20 ha

Vervallen

11 Vervallen

Vervallen

Vervallen

12 Inrichting duurzaam
weidegebied Westzaan

Westzaan
(1998)

42 ha

13 Wegverbetering bij
Holysloot

Waterland-Oost
(1982)

1,5 km

14 Waterbeheersing
Broekermeer, kunstwerk

Waterland-Oost

5 ha

15 Wandelpad nieuwe
Gouwsloot

Waterland-Oost

0,7 ha

6

Meerwaarde t.o.v. bestaande
plan/Doelstelling

Categorie

Betrokken partijen
projecteigenaar

Beheer en
onderhoud

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, LC

Waterschap

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vergroten van het waterbergend
vermogen, voorwaardescheppend
voor natuurontwikkeling

3

Betere bereikbaarheid sportvelden
en toegankelijkheid voor schaatsers.

2

Gemeente
Westerkoggeland

Gemeente

Realisatie natuur PEHS, met meer
natuurvriendelijke oevers, waterberging en ottervoorzieningen

1

LC, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

SBB

Als onderdeel van een ‘meerhoeksruil’
1
t.b.v. het vrijmaken van gronden voor
natuurontwikkeling in de binnenduinrand

LC

Uiteindelijk
NB-organisatie

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

LC, SBB, gemeente
Zaanstad

SBB

Oplossen van een deel van de problemen 1
met verzakken van de weg door (eerdere)
waterbeheersingsmaatregelen in Li.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Waterschap

Flexibeler peilbeheer, waterconservering 2
en natuurontwikkeling combineren. Zat
niet in Li-plan

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Waterschap

Recreatief medegebruik, zat niet
in Li-plan

Gemeente Amsterdam

Gemeente

Boerderijverplaatsing noodzakelijk om
veenweidegebied in stand te houden
en weidevogeldoelstelling te halen.
Begrotingstekort.

1

2
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Project

Valt binnen li.
(Vastgesteld in)

16 Fietspad/landbouwweg

Haarlemmermeer, API
(raamplan 2000)

17 Waterbeheersing
Ronde Hoep

Amstelland
(1994)

835 ha

Zit in Li-plan, maar valt duurder uit
1
door combinatie natuur (368 ha reservaat en beheersgebied) en landbouw
en veranderende opvattingen over waterpeilen in deze polder

LC, Hoogheemraadschap Amstel Gooi
en Vecht

Hoogheemraadschap,
NB-organisatie

18 Schulpvaart, waterberging en natuur
vriendelijke oevers

Limmen-Heiloo
(1986)

1,4 km

Is onderdeel van de PEHS, nog niet alle
grond in bezit, plus aanvulling op het
oorspronkelijke plan

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Waterschap

19 Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

20 Inrichting recreatiegebied Amstelland
Wester Amstel Noord fase 3

Oppervlakte.
4 km

Vervallen

Meerwaarde t.o.v. bestaande
plan/Doelstelling

Categorie

Verkeersveiligheid, scheiden van landbouwweg en fietspad; aanvulling
op plan

Vervallen

1

2

Vervallen

Betrokken partijen
projecteigenaar

Beheer en
onderhoud

LC, gemeente Haarlem- Gemeente en
mermeer, SMG
SMG

5 ha

Inrichting recreatiegebied basisplan
Amstelland

1

LC

Gemeente
Limmen

de Gouw

2,2 ha

Realisatie natuur, natuurvriendelijke
oevers en waterberging

1

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap

22 Natuur en verbindingspad de Gouw
Groene Paden

1 ha

Realisatie verbindende schakel in PEHS,
waterberging en recreatief wandelpad

2

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap

23 Vistrap Schagerwad

Schagerkogge

1 ha

Voorziening waarmee gebied geschikt
2
wordt als fourageergebied voor lepelaars

Staatsbosbeheer, LC,
SBB
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

24 Herinrichting BOBMpolder

Vechtstreek
(raamplan 2002)

2,4 km

Natuur-, recreatie- en landschapsontwikkeling in een agrarisch
blijvende polder

LC

Waterschap

25 Verbetering
Molenbiotoop

Westzaan

0,5 ha

Herstel molenbiotoop door verwijdering 1
hoge beplanting

LC, RWS

RWS

26 Waterbeheersing
Heemskerk-Beverwijk

Heemskerk-Beverwijk
(raamplan 2002)

20 ha

Realisatie waterbeheerplan

1

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap

27 Inrichting reservaat
de Ronde Hoep

Amstelland

Verbetering van de reservaatsinrichting

1

LC, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht

Hoogheemraadschap

21 Natuurontwikkeling stapsteen Lage Hoek

7

165 ha

1

33

Plannings- en financieringsgegevens vanuit de FINH te subsidiëren Programma ‘projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003’
Project

Valt binnen li.
(Vastgesteld in)

Geplande voorbereiding start/uitvoering
start gepland

Geraamde
investering
(x € 1.000)

Geraamde
bijdragen
derden
(x € 1.000)

Maximale %
provinciale
bijdrage per
project*

Maximale
provinciale
bijdrage
(x € 1.000)

1

Overdimensionering
waterlopen

De Gouw
(1990)

2001
2001

908

454

40%

363

2

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

0

3

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

0

4

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

0

5

Vervangen dam door brug

De Gouw

2001
2001

113

57

40%

45

6

Schagerwad

Schagerkogge
(1988)

2001/2001

545

340

37,5%

204

7

Bedrijfsverplaatsing

Bergen, Egmond, Schoorl 2001
(ontwerp-raamplan 1999) 2002/2003

1.134

681

40%

454

8

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

0

9

Vergroting gemaal Mientsloot plus kadeverbetering

Limmen Heiloo
(1986)

2001/2001

45

23

40%

18

10 Herinrichting Klaas Hoorn
en Kijfpolder

Limmen Heiloo

2001/2001

726

694

4,5%

32

11 Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

0

12 Inrichting duurzaam
weidegebied Westzaan

Westzaan
(1998)

2001/2002

1.049

936

11%

113

13 Wegverbetering bij
Holysloot

Waterland-Oost
(1982)

2001/2001

1.361

681

40%

545

14 Waterbeheersing Broekermeer, kunstwerk

Waterland-Oost

2001/2001

1.588

794

40%

635

15 Wandelpad nieuwe
Gouwsloot

Waterland-Oost

2001
2003

45

23

40%

18

16 Fietspad/landbouwweg

Haarlemmermeer, API
(raamplan 2000)

2001/2001

2.042

1.588

22,5%

454

17 Waterbeheersing
Ronde Hoep

Amstelland
(1994)

2001
2002

908

454

40%

363

18 Schulpvaart, waterberging
Limmen-Heiloo
en natuurvriendelijke oevers

2002
2003

250

125

50%

125

19 Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Vervallen

0

300

250

17%

50

Vervallen

20 Inrichting recreatie-gebied Amstelland
Wester Amstel Noord fase 3

8

2003
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Project

Valt binnen li.
(Vastgesteld in)

Geplande voorbereiding start/uitvoering
start gepland

Geraamde
investering
(x € 1.000)

Geraamde
bijdragen
derden
(x € 1.000)

Maximale %
provinciale
bijdrage per
project*

Maximale
provinciale
bijdrage
(x € 1.000)

21 Natuurontwikkeling
stapsteen Lage Hoek

de Gouw

2003

130

80

38%

50

22 Natuur- en verbindingpad
Groene Paden

de Gouw

2003

100

50

50%

50

23 Vistrap Schagerwad

Schagerkogge

2003

100

60

40%

40

24 Herinrichting BOBM-polder Vechtstreek

2003

2.269

1.969

13%

300

25 Verbetering Molenbiotoop

Westzaan

2003

46

23

50%

23

26 Waterbeheersing
Heemskerk-Beverwijk

Heemskerk-Beverwijk

2003

1.400

700

50%

700

27 Inrichting reservaat
de Ronde Hoep

Amstelland

2003

1.000

700

30%

300

16.059

10.672

Totaal
* op halve procenten naar boven afgerond

Subsidieplafond:

€

Totaal geraamde investeringen:

€ 16.059.000,–

Totaal geraamde bijdragen derden:

€ 10.672.000,–

Totaal inmiddels geboekte meevallers
ten gunste van FINH
(Schagerwad en duurzaam weidegebied Westzaan)
Voorstel provinciale bijdrage
uit FINH:

4.791.919,–

€

100.000,–

€

4.782.000,–

Afdeling: WNLO
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

9

4.882
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