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Onderwerp  Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 

 

 

Voorstel 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op het voorstel aan het ab. 

 

Vaststellen van de aangepaste Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 door het 

algemeen bestuur. 

 

Inleiding 

In maart 2020 heeft het algemeen bestuur de Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk 

gebied 2020 vastgesteld.  

Bij de uitvoering van deze regeling zijn er in de afgelopen jaren juridische, beleidsmatige 

en uitvoeringsgerichte vragen en opmerkingen naar voren gekomen over de toepassing en 

uitleg van de regels. Dit vraagt om een aanpassing van de huidige regeling. 

 

Daarnaast heeft op 21 november 2022 het algemeen bestuur het amendement “meer 

ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied” aangenomen.  

Het subsidieplafond voor de Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied is daarmee voor 

het jaar 2023 verhoogd van € 250.000 naar € 750.000,-, waarmee een extra impuls wordt 

gegeven aan het treffen van klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied en de 

sponswerking van de stad wordt vergroot. Om die extra middelen ook doelmatig te kunnen 

inzetten, is eveneens een aanpassing van de huidige stimuleringsregeling wenselijk.  

 

In dit voorstel wordt voorzien in het doorvoeren van een aantal aanpassingen en 

verbeteringen in de huidige Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020, bij 

vaststelling genaamd de Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023. Het 

waterschap is hiermee beter in staat de verschillende doelgroepen van de betreffende 

regeling te bedienen. 
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De aangepaste Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 dient op grond van de 

Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020 door het algemeen 

bestuur te worden vastgesteld. De Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 is 

opgenomen in de bijlage bij dit voorstel. 

 

Beoogd effect 

Rechtmatige, doelmatige en uitvoerbare regelgeving 

Het is belangrijk dat de subsidieverlening door het waterschap is gebaseerd op 

rechtmatige, doelmatige en uitvoerbare regelgeving. Dit creëert een maximaal effect van 

de inzet van de waterschapsmiddelen en maximale rechtszekerheid voor de aanvrager ten 

aanzien van het daadwerkelijk realiseren van het gesubsidieerde project.  

 

Stimulering klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied 

De doelen en maatregelen waarvoor een subsidie vanuit de regeling kan worden versterkt, 

zijn in grote mate gelijk gebleven. Een nieuwe subsidiabele maatregel is het opvangen en 

benutten van hemelwater of hergebruik van grijswater met als doel drinkwaterbesparing. 

Maatregelen die water als energiedrager en energieopslag benutten met als doel een 

bijdrage te leveren aan energiebesparing, zijn uit de regeling gehaald. De afgelopen jaren 

hebben we namelijk geen aanvragen daarvoor ontvangen. 

 

Verruiming voorwaarden 

Vanwege de verhoging van het subsidieplafond hebben we de voorwaarden verruimd. De 

beperking dat een subsidie alleen kon worden verstrekt aan rechtspersonen of aan een 

samenwerkingsverband van minimaal 6 bewoners niet zijnde een stichting of vereniging is 

eruit gehaald. Nu kunnen ook individuele of kleinere groepen van natuurlijke personen 

aanspraak maken op de regeling. Om te voorkomen dat we hele kleine aanvragen krijgen, 

hebben we de ondergrens qua subsidiabele kosten gezet op € 2.000,-, ofwel een minimaal 

subsidiebedrag van € 500,-.  

 

Om de regeling ook interessant te maken voor onder andere woningbouwcorporaties is het 

maximale subsidiebedrag verhoogd. Die was maximaal € 15.000,- en wordt in de nieuwe 

regeling € 75.000,-.  

In principe kunnen gemeenten ook aanspraak maken op de regeling. Voorwaarde is wel dat 

de maatregelen waarvoor ze een aanvraag indienen niet ook al een bijdrage krijgen vanuit 

het Rijk (DPRA of ZON) of vanuit onze nog lopende regeling Ontvlechten Waterstromen 

(BOW). Inwoners en woningbouwcorporaties mogen de subsidie evt. wel stapelen met 

gemeentelijke of provinciale subsidieregelingen, mits dit is toegestaan vanuit de 

voorwaarden van deze subsidieregelingen.  

 

Om de regeling eenduidiger te maken hebben we de differentiatie qua subsidiepercentage 

eruit gehaald. In de nieuwe regeling is het subsidiepercentage 25%, ongeacht de hoogte 

van de totale aanvraag. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 75.000,-. 

 

  



 

 

Datum  24 januari 2023 

Onderwerp  Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 

 Pagina  3 van 4 

 
 

Ter verhoging van de efficiëntie van de uitvoering van de regeling is in de nieuwe regeling 

opgenomen dat een subsidie die niet hoger is dan € 5.000,- bij goedkeuring direct wordt 

vastgesteld. In die gevallen wordt niet meer achteraf gecontroleerd of de werkelijk 

gemaakte kosten overeenkomen met de raming van de aanvraag. Dit bespaart veel tijd en 

de ervaring leert dat de verschillen in de praktijk tussen aanvraag en realisatie beperkt 

zijn. Bij grotere subsidiebedragen wordt wel gekeken naar de werkelijk gemaakte kosten.   

 

Argumenten 

Met de aanpassingen in regels worden omissies en inconsistenties gerepareerd en wordt 

inhoudelijk meer aangesloten op de huidige uitvoeringspraktijk.  

 

Door verruiming van de voorwaarden wordt de regeling interessanter voor zowel 

individuele burgers als grotere organisaties zoals woningbouwcorporaties. 

 

Door verruiming van de voorwaarden, verhoging van het subsidiepercentage en verhoging 

van het maximale subsidiebedrag verwachten we met de nieuwe regeling in 2023 veel 

meer projecten te kunnen stimuleren dan in de voorgaande jaren. 

 

Met de nieuwe regeling kunnen we ook drinkwaterbesparingsmaatregelen stimuleren. 

 

Kanttekeningen 

De verwachte toename van het aantal aanvragen vergt ook extra inzet van de ambtelijke 

organisatie voor de beoordeling en afhandeling van de aanvragen. 

 

Om de regeling stimulerend te laten werken, is meer nodig dan alleen het vaststellen van 

een nieuwe regeling. Actieve en doorlopende communicatie zal nodig zijn om de regeling 

onder de aandacht te houden en burgers en bedrijven te bewegen om in 2023, ondanks de 

financieel spannende tijden, te investeren in klimaatadaptieve maatregelen.  

 

Financiën 

Op 21 november 2022 heeft het algemeen bestuur het amendement “meer ruimte voor 

klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied” aangenomen waarmee is besloten om 

incidenteel € 500.000 te korten op het budget voor beheer en onderhoud waterketen en 

dat bedrag ter beschikking te stellen voor de regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied. 

Dit besluit is concreet geeffectueerd door de begroting voor inspecties van 

transportleidingen incidenteel te verlagen met € 500.000. Ten opzichte van voorgaande 

jaren is het inspectiebudget in 2023 daarmee nog steeds hoger. Er is dus sprake van 

minder meer en levert geen extra risico’s op. 

Binnen de begroting van het programma Wonen is nu in totaal een bedrag van € 750.000 

opgenomen voor de Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied in 2023. De dekking 

hiervoor komt uit de watersysteemheffing.  
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Vervolg 

De planning is om de Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 door het 

algemeen bestuur in de vergadering van 6 maart 2023 vast te laten stellen. We zullen 

daarna actief over de regeling communiceren, zowel intern als extern, om het bereik en de 

effectiviteit van de regeling zo groot mogelijk te laten zijn.  

 

In de loop van 2023 zullen we de effectiviteit van de regeling evalueren. We zullen u over 

de uitkomsten hiervan informeren.  

 

 

Bijlagen 

Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

Advies 

 


