
2009  26

�

Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, 
nr. 2008-5554�, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling water Noord-Holland 
2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 januari 2009, onder nr. 1 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat het gewenst is de Deelverorde-
ning water Noord-Holland 2007 om te vormen 
tot een uitvoeringsregeling en op enkele onder-
delen te actualiseren;

gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling water Noord-Holland 2009.

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder Provin-
ciaal Waterplan: het plan bedoeld in artikel 7 
van de Wet op de waterhuishouding, zoals 
vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten 
van Noord-Holland van 30 januari 2006.

Artikel 2  Doelgroep 
Subsidie wordt uitsluitend verleend aan natuur- 
lijke of rechtspersonen onder wier verantwoor-
delijkheid de activiteiten plaatsvinden.

Artikel 3  Activiteiten

Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verleend voor de 
kosten van uitvoering van activiteiten die zijn  
gericht op, haalbaarheidsonderzoeken, inrich-
ting of herinrichting of hieraan gerelateerde 
planvoorbereiding, die bijdragen aan zowel 
de realisering van één of meer doelen van het 
Provinciaal Waterplan binnen de waterthema’s 
veiligheid, wateroverlast en watertekort, 

waterkwaliteit, stedelijk grondwater en verdro-
ging 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.

Lid 2
Subsidie kan uitsluitend worden verleend in de 
kosten van activiteiten die:
a  door meerdere partijen, waaronder een 

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

b  binnen een jaar na de subsidieverlening van 
start gaan.

Lid 3
Subsidie voor inrichting en herinrichting kan 
uitsluitend worden verleend indien naar ons 
oordeel het beheer na uitvoering van het project 
gewaarborgd is.

Artikel 4  Weigeringsgronden  
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
a  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd is begonnen voordat de 
aanvraag is ontvangen;

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

c  de door ons noodzakelijk geachte kosten 
van de activiteiten minder bedragen dan 
€ 10.000,–.

Artikel 5  Procedurebepalingen  

Lid 1  Aanvraag om subsidieverlening
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn 
ontvangen tussen 15 juni en 15 september.

Lid 2  Aanvraag om vaststelling
Aanvragen om vaststelling van de subsidie 
worden ingediend binnen 13 weken na afloop 
van de activiteit.
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Lid 3  Beslistermijn subsidieverlening
Wij beslissen over de ingediende aanvragen vóór 
31 december van het jaar waarin de aanvragen 
zijn ontvangen.

Lid 4  Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling 
binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag 
daartoe.

Artikel 6  Niet-subsidiabele kosten
De kosten die niet voor subsidie in aanmerking 
komen zijn kosten die:
a  voortvloeien uit activiteiten die naar ons 

oordeel zijn aan te merken als reguliere 
activiteiten van een waterschap;

b  betrekking hebben op beheer en grond-
aankoop.

Artikel 7  Berekening van de subsidie en wijze 
van betalen 

Lid 1  Subsidieberekening
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de 
door ons noodzakelijk geachte kosten met een 
maximum van € 100.000,–.

Lid 2  Afwijking
Wij kunnen in afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid een lager percentage hanteren 
indien de voor de activiteit overigens beschik-
bare middelen hiertoe aanleiding geven.

Artikel 8  Wijze van verdeling 
subsidieplafond

Lid 1
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang-
schikken wij de aanvragen, die voor subsidie 
in aanmerking komen, op een prioriteitenlijst. 
De volgorde waarin de aanvragen op de priori-
teitenlijst worden gerangschikt, wordt als volgt 
bepaald:
a  de mate waarin de activiteiten passen 

binnen het thema waterkwaliteit uit het 
Provinciaal Waterplan, maximaal 2 punten;

b  de mate waarin de activiteiten een breed 
financieel draagvlak hebben, maximaal 
2 punten;

c  de mate waarin de activiteiten perspectieven 
voor navolging bieden, maximaal 2 punten;

d  de vraag of de activiteiten voortkomen uit 
een waterplan van een gemeente, maximaal 
1 punt;

e  de vraag of de activiteiten voortkomen uit de 
regionale uitwerking van een waterschap, 
maximaal 1 punt.

Lid 2
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste 
lid, worden de aanvragen gehonoreerd naar de 
volgorde op de prioriteitenlijst.

Artikel 9  Verplichtingen van de subsidie-
ontvanger 

Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht tijdens de uit-
voering van de activiteiten elke zes maanden te 
rapporteren over de voortgang op een door ons 
beschikbaar gesteld formulier.

Lid 2
De subsidieontvanger is verplicht ons tijdig op  
de hoogte te stellen van voorgenomen wijzigingen  
in de uitvoering van de gesubsidieerde 
activiteiten.

Artikel 10  Slotbepalingen

Lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt 
terug tot 1 januari 2009.

Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2009.

Lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling water Noord-Holland 2009.

Haarlem, 6 januari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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

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

Uitgegeven op 16 januari 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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


