
 

Voorstel 

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het AB. 

 

1. Vaststellen Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020; 

2. Vaststellen Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 2020; 

3. Vaststellen Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020; 

4. Vaststellen subsidieplafond voor 2020 op € 50.000,00 (Regeling stimuleringsbijdrage 

landelijk gebied); 

5. Vaststellen subsidieplafond voor 2020 op € 500.000 (Regeling stimuleringsbijdrage 

stedelijk gebied). 

 

  

Inleiding 

In 2017 heeft het AB de subsidieverordening Waterbewustzijn vastgesteld. Deze 

verordening heeft betrekking op het verlenen van subsidies voor lokale activiteiten op het 

gebied van recreatie, cultuurhistorie, natuur en educatie die in het verlengde liggen van 

de taken en doelen van het waterschap. De subsidieverordening Waterbewustzijn is een 

specifieke regeling in het kader van subsidieverstrekking. Omdat het waterschap op 

andere terreinen steeds meer subsidies aan derden verstrekt ten behoeve van 

activiteiten om eigen waterschapsdoelen te bereiken en vastgestelde ambities waar te 

maken, moeten ook voor deze verstrekkingen spelregels  worden vastgelegd. Er wordt 

daarom voorgesteld een algemeen kader voor subsidieverstrekking (de Algemene 

subsidieverordening) en twee nieuwe specifieke regelingen vast te stellen. De 

subsidieverordening Waterbewustzijn, als specifieke regeling, blijft daarnaast bestaan en 

komt eveneens onder de paraplu van de Algemene subsidieverordening te vallen.  

 

De Algemene subsidieverordening (bijlage 1) biedt een algemeen kader dat geldt voor 

alle door het waterschap te verstrekken subsidies, ongeacht het doel van de subsidie. 

  Aan  commissie F.B.A. van 10 februari 2020 
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Deze verordening kan als vangnet fungeren in geval in een specifieke regeling niets is 

geregeld over een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld de verdeling van het subsidiebedrag. 

In een specifieke regeling kan hier nadere invulling aan worden gegeven door 

bijvoorbeeld expliciet te kiezen voor de beoordeling van aanvragen volgens een 

tenderprocedure. Als de specifieke regeling hier echter geen regels over opneemt, dan 

gelden de regels van de Algemene subsidieverordening. In dat geval zou het betekenen 

dat de aanvragen volgens het principe first come, first serve worden beoordeeld. Het 

bestuur beschikt hierdoor over een juridisch kader dat dient als een paraplu waaronder 

de diverse specifieke subsidieregelingen kunnen worden gebracht en waaraan kan 

worden getoetst. De hieronder staande Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 

(bijlage 2) en Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied (bijlage 3) worden dus onder 

de paraplu van de Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020 

gehangen. 

 

Beoogd effect 

Door de inzet van subsidies en de voorwaarden die we daaraan verbinden versterken we 

partnerschappen om daarmee onze waterdoelen zoals geformuleerd in het WBP en de 

BOVI te kunnen realiseren.   

 

Argumenten 

1. Versterkt kaderstellende en controlerende rol van het AB 

De Algemene subsidieverordening biedt het AB de mogelijkheid om jaarlijks op basis van 

rapportages algemene kaders bij te stellen, subsidieregelingen stop te zetten of nieuwe 

regelingen te initiëren. Deze rapportages worden bij voorkeur bij de jaarrekening 

gevoegd. 

 

2. Vergroot de transparantie van het waterschap 

De voorgestelde regelgeving formaliseert de huidige uitvoeringspraktijk. Dit biedt het 

bestuur de mogelijkheid deze spelregels naar derden te communiceren waardoor de 

transparantie van het waterschap verder verstevigd wordt. Zowel het toekennen als het 

afwijzen van verzoeken om een bijdrage geobjectiveerd. 

 

3. Regeling levert een bijdrage aan realisatie programmadoelen landelijk gebied  

De Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied biedt de mogelijkheid een 

stimuleringsbijdrage te verlenen aan derden om innovatieve maatregelen te stimuleren in 

het landelijk gebied die een bijdrage leveren aan het vasthouden van water en of het 

verbeteren van de waterkwaliteit in de haarvaten van ons watersysteem. 

 

4. Beide regelingen sluiten aan bij uitgangspunten van de BOVI  

In de BOVI geven we aan dat we graag met een open en samenwerkingsgerichte houding  

met maatschappelijke partners (publiek en privaat), positief bijdragen aan de ruimtelijke 

kwaliteit van onze leefomgeving. We werken grensontkennend en bundelen de krachten 

van iedereen, zonder vooraf individuele organisatiebelangen voorop te stellen. Dit 

betekent wel dat we ten aanzien van subsidies duidelijke en transparante regels hanteren 

in samenwerking met én op verzoek van de accountmanagers. 
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5. Regeling levert een bijdrage aan de realisatie programmadoelen Waterketen en Stad  

De Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied voorziet in de mogelijkheid een 

stimuleringsbijdrage te verlenen aan derden om klimaat adaptieve maatregelen te 

realiseren in stedelijk gebied. Hiermee wordt bijgedragen aan de programmadoelen uit 

programma stad. 

 

Kanttekeningen  

 

Mogelijk worden subsidieaanvragen geweigerd op basis van deze regelingen 

In beide regelingen zijn objectieve criteria opgenomen op basis waarvan een aanvraag 

wordt beoordeeld. Als het bestuur van mening is dat een initiatief dat niet aan deze 

criteria voldoet toch subsidie moet ontvangen kan het dagelijks bestuur hiertoe besluiten 

op basis van de hardheidsclausule in de Algemene subsidieverordening (artikel 19) 

 

Financiën 

In de Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied en de Regeling stimuleringsbijdrage 

stedelijk gebied staat vermeld dat het subsidieplafond jaarlijks door het AB wordt 

vastgesteld. De budgetten voor beide regelingen zijn in de begroting opgenomen onder 

waterpotentiekaarten stedelijk en waterpotentiekaarten landelijk. Bij accordering van de 

begroting wordt het subsidieplafond vastgesteld. Besluitvorming rond een eventuele 

tussentijdse verhoging van het subsidieplafond zal volgens de gangbare BBP cyclus 

plaats vinden. Omdat besluitvorming over de regelingen na besluitvorming over de 

begroting plaatsvindt, is in het voorstel een separaat voorstel met betrekking tot  de 

subsidieplafonds voor 2020 opgenomen. 

 

Vervolg 

.  Vaststelling AB 

.  Publicatie in het waterschapsblad en op de website van het waterschap   

 

Bijlagen 

1. Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020 

2. Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 2020 

3. Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk  gebied 2020 

 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden. 

 

Advies commissie 

 


