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1.

Subsidieregeling lokaal water Delfland

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland,
Gelet op artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Delfland, de Algemene wet bestuursrecht
en het Waterbeheerplan 2016 – 2021 van het Hoogheemraadschap van Delfland,
Overwegende dat het gewenst is gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties te
stimuleren waterkwaliteitsmaatregelen in lokaal water te nemen ter verbetering van de ecologische
waterkwaliteit;
Besluiten vast te stellen
Subsidieregeling lokaal water Delfland
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan;
a. aanvrager: een ieder die een aanvraag om subsidieverlening op grond van deze regeling heeft
ingediend;
b. Awb: Algemene wet bestuursrecht (Awb);
c. college: Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland;
d. Delfland; het Hoogheemraadschap van Delfland;
e. ecologische waterkwaliteit: de kwaliteit van het oppervlaktewater uitgedrukt in het functioneren
van de planten en dieren ten opzichte van elkaar en hun omgeving;
f. kaderrichtlijn water (krw: richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);
g. krw-oppervlaktewaterlichaam: Een oppervlaktewaterlichaam zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn
Water dat krachtens artikel 4.5 of 4.10 van het Waterbesluit is aangewezen in het nationale
waterplan of het regionale waterplan;
h. lokaal water: Al het oppervlaktewater dat geen KRW-oppervlaktewaterlichaam is;
i. nvo (natuurvriendelijke oever): een door de mens ingerichte oever waarbij de ontwikkeling van
natuur, landschap en ecologie expliciet wordt gestimuleerd;
j. onderwaterstructuren: natuurlijke onderwaterstructuren van hout, zoals frames met
takkenbossen van rijshout, of natuurlijke onderwaterstructuren van plantenwortels, zoals
drijvende groenconstructies met doorworteling, of kunstmatige onderwaterstructuren zoals
structuren van BESE-elementen (Biodegradable EcoSystem Engineering Elements);
k. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend
water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en, voor
zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora
en fauna;
l. subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Delfland;
m. vispaaiplaats: Een vispaaiplaats is een voor de paai en opgroei van vis ingericht gebied in de vorm
van een beschutte, ondiepe plantenrijke waterpartij of een in het voorjaar ondergelopen grasrijk
oeverland, die met het watersysteem is verbonden.
Artikel 2 Doel van de subsidie
1. Het doel van de regeling is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van lokaal water in
het beheergebied van Delfland.
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2. Subsidie op grond van deze regeling is gericht op het stimuleren van gemeenten, particulieren,
agrariërs en natuurorganisaties tot het nemen van maatregelen zoals bedoeld in artikel 5 van
deze regeling met als doel een bijdrage te leveren aan de beoogde verbetering van de
ecologische waterkwaliteit van lokaal water binnen het beheergebied van Delfland.
Artikel 3 Subsidieplafond
1. Het college stelt, voor de uitvoering van deze regeling, een subsidieplafond vast.
2. Voor 2019 geldt voor de uitvoering van deze regeling een subsidieplafond van € 400.000,00.
Artikel 4 De aanvraag
1. Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling kan worden ingediend door gemeenten,
particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties.
2. Voor het aanvragen van een subsidie op grond van deze regeling wordt gebruik gemaakt van een
aanvraagformulier. Het formulier dient juist en volledig te zijn ingevuld en ondertekend.
3. In aanvulling op artikel 3.3 van de subsidieverordening gaat de aanvraag vergezeld van offertes
voor de te maken kosten en een onderhoudsplan.
4. Voor het aanvragen van een subsidie op grond van deze regeling staat de elektronische weg
open.
Artikel 5 Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie
1. Op grond van deze regeling kan subsidie worden verleend voor de volgende maatregelen:
a. Het aanleggen van een nvo;
b. Het aanleggen van vispaaiplaatsen;
c. Het aanleggen van vismigratievoorzieningen;
d. Het aanleggen van helofytenfilters;
e. Het aanleggen van drijvende oevers;
f. Het wegdrukken van de bestaande beschoeiing, zodanig dat er ruimte ontstaat voor
ontwikkeling van een nvo;
g. Het aanbrengen van onderwaterstructuren met uitzondering van steenbestortingen;
h. Het éénmalig baggeren van een watergang om de structuur van het watersysteem te
veranderen, zodat de ecologie zich beter kan ontwikkelen;
i. Het aanbrengen van doorspoel- en circulatiemogelijkheden ingeval bronmaatregelen
geen soelaas bieden;
j. Het inzaaien en inplanten van het natte deel van een nvo;
2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de maatregelen genoemd in het eerst lid
voldoen aan alle volgende voorwaarden:
a. De maatregel wordt uitgevoerd in lokaal water binnen het beheergebied van Delfland
b. Aan het uitvoeren van de maatregel ligt een realistische en sluitende begroting ten
grondslag met onderbouwing en offertes;
c. De maatregel wordt gerealiseerd vóór 31 december 2021;
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Artikel 6 Subsidiabele kosten
1. Alle kosten voor de uitvoering van de maatregelen genoemd in artikel 5, eerste lid komen voor
subsidie in aanmerkingen met uitzondering van:
a. Kosten voor maatregelen die niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in het tweede
lid van artikel 5;
b. Structurele loonkosten van de aanvrager of andere belanghebbende die betrokken zijn
bij de aanvraag;
c. Onderhoudskosten;
d. Kosten voor coördinatie en procesbegeleiding;
e. Voorlichting- en communicatiekosten;
f. Kosten voor het opstellen van de aanvraag;
g. Kosten voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding;
h. Kosten voor werkzaamheden die behoren tot het reguliere werk van de aanvrager(s);
i. Kosten in de vorm van omzetbelasting (BTW) voor zover gemeenten hiervoor een beroep
kunnen doen op het BTW compensatiefonds.
2. Arbeidskosten worden vergoed tot een maximum van € 90,00 incl. BTW per uur.
Artikel 7 Subsidiebedrag
1. Het te subsidiëren bedrag bedraagt maximaal 30 % van de totale subsidiabele kosten zoals
bedoeld in artikel 6 met een maximum van € 49.999,99- per aanvraag.
Artikel 8 Wijze van verdeling
1. Het beschikbare bedrag genoemd in artikel 3 wordt in overeenstemming met de
subsidieverordening verdeeld op volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de
aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als de datum van
ontvangst geldt.
Artikel 9 Beoordeling aanvraag, verlening subsidie en voorschotten
1. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
2. Het college besluit op de aanvraag om subsidie binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van
de aanvraag
3. De subsidieverlening vindt plaats onder voorwaarden dat aan geldende wet- en regelgeving of
beleid wordt voldaan.
4. Op verzoek van de aanvrager wordt een voorschot verleend van maximaal 80% van het
subsidiebedrag, genoemd in het besluit tot verlening van de subsidie.
Artikel 10 weigeringsgronden
Een aanvraag wordt geweigerd indien:
1. De aanvraag geen maatregelen als bedoeld in artikel 5 bevat of
2. De maatregelen niet voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 5, tweede lid of
3. De maatregelen zijn uitgevoerd vóór indiening van de volledige subsidieaanvraag of
4. Aan de aanvrager al eerder subsidie op grond van deze regeling is verleend of
5. De maatregel al op andere wijze door Delfland is of wordt gefinancierd.
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Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger verstrekt aan het college alle inlichtingen die in verband met de
subsidieverplichtingen en de uitvoering van de maatregel van belang zijn.
2. Voor wijziging van het plan of de begroting dient de subsidieontvanger schriftelijk en
gemotiveerd voorafgaande toestemming aan het college te vragen.
3. Het onderhoud van de maatregel wordt uitgevoerd volgens het bij de aanvraag overlegde
onderhoudsplan.
Artikel 12 Subsidievaststelling
1. Voor het aanvragen van de vaststelling van de subsidie wordt gebruik gemaakt van een
formulier.
2. Subsidievaststelling vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor zover het
maximale subsidiebedrag, genoemd in het besluit tot subsidieverlening niet wordt overschreden.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze regeling treedt na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze, in werking op 1
januari 2019 en eindigt op 31 december 2019
2. De regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling lokaal water Delfland”.
3. Aanvragen tot verlening van een subsidie kunnen uiterlijk tot 31 december 2019 worden
ingediend.
4. Aanvragen tot vaststellen van een subsidie dienen uiterlijke 31 maart 2022 te worden ingediend.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 27 november 2018.

de secretaris

de dijkgraaf

ir. P.C. Janssen

dr. P.H.W.M. Daverveldt
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2.

Toelichting op de subsidieregeling

TOELICHTING OP DE SUBSIDIEREGELING LOKAAL WATER DELFLAND
Zoals vastgesteld in het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 27 november 2018.
Inleiding
De Subsidieregeling lokaal water Delfland (hierna: regeling) is bedoeld om gemeenten, particulieren,
agrariërs en natuurbeheerorganisaties te stimuleren waterkwaliteitsmaatregelen in lokaal water te
nemen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit.
De Algemene subsidieverordening Delfland (hierna: subsidieverordening) is de juridische basis van
deze regeling. De verordening biedt Delfland de mogelijkheid subsidie te verstrekken voor
ondersteuning van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het door Delfland gevoerde
beleid met betrekking tot Delfland opgedragen taken op het gebied van de zorg voor het
watersysteem en de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater.
De subsidieverordening bevat een aantal voorschriften die in beginsel voor alle door Delfland te
verstrekken subsidies gelden. Deze voorschriften zijn vooral procesmatig van aard. De
subsidieverordening bepaalt verder dat er alleen subsidie kan worden verleend indien daaraan
vastgestelde nadere regels ten grondslag liggen. Deze nadere regels zijn opgenomen in deze
subsidieregeling en worden hieronder kort toegelicht.
Naast de bepalingen uit deze regeling en de subsidieverordening gelden ook nog een aantal
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Met name, maar niet uitsluitend gaat
het hier om de bepalingen in de artikelen in Titel 4.2 van Hoofdstuk 4. Deze bepalingen hebben
betrekking op het subsidieplafond, de subsidieverlening, de verplichtingen van de subsidieontvanger,
de subsidievaststelling, de intrekking en wijziging en betaling en terugvordering. De bepalingen zijn in
principe op alle subsidies van toepassing.
Op het gehele subsidieproces zijn dus zowel de bepalingen uit de Awb, de subsidieverordening als de
subsidieregeling van toepassing. In deze toelichting wordt hier bij de desbetreffende artikelen
nadrukkelijk op gewezen.
Onderwerpen die niet zijn opgenomen in deze regeling zijn onder andere het lager vaststellen van
verleende subsidies. De Awb geeft hiervoor een uitputtende regeling die niet verder hoeft te worden
uitgewerkt in de Subsidieverordening of deze regeling. In grote lijnen komt het erop neer dat indien
aan de verplichtingen verbonden aan de subsidie wordt voldaan of indien er onjuiste gegevens zijn
verstrekt er een aanpassing mogelijk is van de subsidieverlening dan wel subsidievaststelling. Ook is
het mogelijk dat ten onrechte uitgekeerde subsidiegelden worden teruggevorderd.
Artikel 1 (begripsbepalingen)
In dit artikel worden een aantal woorden, begrippen en afkortingen toegelicht. Voor zover
onderhavige regeling niets anders bepaalt gelden daarnaast ook de definities zoals opgenomen in de
Algemene subsidieverordening van Delfland en de Algemene wet bestuursrecht. Voor begrippen die
nergens worden gedefinieerd, geldt de betekenis uit het gewone taalgebruik.
Artikel 2 (Doel van de subsidie)
Delfland hecht grote waarden aan een goede ecologische waterkwaliteit van al het water in zijn
beheergebied. Om dit te bereiken stelt Delfland een subsidie beschikbaar voor
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waterkwaliteitsmaatregelen die gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties
willen uitvoeren in lokaal water van Delfland. De waterkwaliteitsmaatregelen die in aanmerking
komen voor subsidie zijn, door Delfland gedefinieerde, inrichtingsmaatregelen. Van deze
inrichtingsmaatregelen wordt verwacht dat ze een positief effect zullen hebben op de ecologische
waterkwaliteit in Delfland.
Artikel 3 (subsidieplafond)
Voor het gehele project wordt € 400.000,00 beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt ten laste van de
begroting van 2019.
Artikel 4 (De aanvraag)
Dit artikel geeft aan dat de aanvraag kan worden ingediend door gemeenten, particulieren, agrariërs
en natuurbeheerorganisaties die wonen dan wel gevestigd zijn in het beheergebied van Delfland.
Men kan ervoor kiezen om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. De regeling laat dit in principe
toe maar verplicht dit niet. De samenwerkende partijen kiezen in dat geval één partij die de
aanvraag indient en daarmee fungeert als aanvrager.
Alle correspondentie over de aanvraag, subsidieverlening, subsidievaststelling etc. en uitbetaling
vindt plaats met die aanvrager. Alle betrokken samenwerkende partijen moeten in het
aanvraagformulier worden vermeld. Aangeraden wordt een samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten, maar dat is niet verplicht op grond van de regeling. Delfland gaat uit van een goede
samenwerking tussen de verschillende partijen.
Bij het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van een speciaal daartoe opgesteld
formulier, te vinden op de website van Delfland. Het formulier is digitaal beschikbaar. De aanvraag
kan zowel per post (Postbus 3061, 2601 DB Delft) of mail (loket@hhdelfland.nl) als elektronisch
worden verstuurd. Afdeling 2.3 van de Awb bevat een aantal specifieke bepalingen op het gebied van
elektronisch verkeer tussen burgers en overheden. Deze regels zijn ook hier van toepassing.
Ook de Awb en de Subsidieverordeningen kennen verplichtingen ten aanzien van de aanvraag. Deze
verplichtingen zijn verwerkt in het aanvraagformulier (“Toets aan voorwaarden”, voorwaarde 4 “De
maatregel(en) voldoet/voldoen aan geldende wet- en regelgeving en beleid”).
Het formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend en alle verplichte bijlagen moeten zijn
bijgevoegd. Aanvragen die na de in het tweede lid genoemde (sluitings-)datum worden ontvangen
worden geweigerd.
Artikel 5 (Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie)
In het eerste lid van dit artikel wordt een limitatieve opsomming gegeven van de maatregelen die
voor subsidie in aanmerking komen.
Voorbeelden van maatregelen die in ieder geval niet onder regeling vallen zijn: het uitvoeren van
waterkwantiteitsmaatregelen, het uitvoeren van beheer- en onderhoudsmaatregelen, het
terugdringen van emissies, het verminderen organische belasting, het aanleggen van
recreatievoorzieningen, onderzoek/monitoring, het nemen van maatregelen in de waterketen, actief
visstand beheer, het aanleggen van viskuilen en het inzaaien/inplanten droge oevers.
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Artikel 6 (Subsidiabele kosten)
In beginsel komen alle kosten voor de uitvoering van maatregelen zoals bedoeld in artikel 5 voor
subsidie in aanmerking met uitzondering van de in dit artikel genoemde kosten. Deze komen ten
laste van de aanvrager of een eventuele derde partij.
Artikel 7 (Subsidiebedrag)
Delfland heeft besloten maximaal 30% van de subsidiabele kosten te vergoeden. Deze keuze biedt
Delfland in de gelegenheid om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen honoreren.
De financiering van de andere 70% moeten partijen zelf regelen. Zij kunnen die kosten zelf dragen,
maar een financiële bijdrage van andere partij is ook toegestaan.
Om ervoor te zorgen dat niet al het geld aan één project wordt uitgegeven, is de maximale bijdrage
per aanvraag geclausuleerd tot € 49.999,99.
Artikel 8 (Wijze van verdeling)
Voor de subsidieregeling is € 400.000,00 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde
van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.
De subsidieaanvraag dient volledig en tijdig te zijn ingediend. Bij een onvolledige aanvraag dient de
aanvrager echter op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid
worden gesteld de aanvraag aan te vullen. De datum waarop de aanvraag volledig is, is de datum van
binnenkomst. Andere volledige aanvragen die voor deze datum zijn ingediend gaan dus voor.
Artikel 9 (Beoordeling aanvraag, verlening subsidie en voorschotten)
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag is volledig als alle vragen
op het aanvraagformulier zijn beantwoord en alle verplichte bijlagen zijn bijgevoegd. Wel geldt dat
bij een onvolledige aanvraag de aanvrager op grond van artikel 4:5 van Algemene wet bestuursrecht
in de gelegenheid moet worden gesteld de aanvraag aan te vullen. Deze aanvulling dient binnen de
indieningstermijn zoals genoemd in artikel 4, tweede lid te zijn ontvangen.
Verlening van de subsidie vindt plaats onder de voorwaarde dat aan geldende wet- en regelgeving en
beleid wordt voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de nodige vergunningen aanwezig moeten zijn
voordat met de werkzaamheden c.q. uitvoering van de maatregel(en) wordt gestart of dat de
werkzaamheden tijdig zijn gemeld. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of in principe
aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan. Het is echter wel nadrukkelijk de
verantwoordelijkheid van de aanvrager om tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen dan wel
een melding te doen. Hier zal in de beschikking tot subsidieverlening nog op worden gewezen.
Binnen een termijn van 8 weken ná datum van binnenkomst dient het college een besluit te nemen.
Als het subsidieplafond is bereikt zal het college een afwijzingsbesluit nemen.
Indien een voorschot (80%) is gewenst, zal deze aan de hand van de, bij de aanvraag, aangeleverde
begroting worden berekend. Een voorschotbetaling vindt alleen plaats nadat een aanvraag is
goedgekeurd (volledig is) en subsidie is verleend (wordt voldaan aan de voorwaarden in de regeling).
De beslissing om een voorschot te verlenen valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Wanneer de subsidievaststelling lager is dan de subsidieverlening, dan worden de onverschuldigde
voorschotbetalingen teruggevorderd.
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Artikel 10 (weigeringsgronden)
In dit artikel wordt aangegeven welke gronden leiden tot het weigeren van de aanvraag.
Maatregelen die al op een andere wijze door Delfland worden gefinancierd komen niet voor subsidie
in aanmerking. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van
het programma De Groene motor of Lokale knelpunten.
Zoals aangegeven bij de toelichting op artikel 9 wordt een aanvraag ook geweigerd indien met de
verlening van die aanvraag het subsidieplafond zoals opgenomen in artikel 3 van deze regeling wordt
overschreden. Dit volgt uit artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en is daarom niet
expliciet opgenomen in deze regeling.
Artikel 11 (verplichtingen van de subsidieontvanger)
In dit artikel zijn verplichtingen opgenomen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen. Naast de
bepalingen in dit artikel zijn ook de bepalingen in Hoofdstuk 5 van de subsidieverordening en
afdeling 4.2.4 van de Awb van toepassing.
Verder kunnen er ook nog andere verplichtingen worden opgelegd in de beschikking tot
subsidieverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt in artikel 5.6 van de subsidieverordening.
Voor alle duidelijkheid merken we hier nogmaals op dat de subsidieontvanger, indien van toepassing,
in het bezit moet zijn van alle benodigde vergunningen vóór aanvang van het werk, dan wel dat de
subsidieontvanger de werkzaamheden vóór de aanvang ervan bij het college heeft gemeld. Dit is een
zelfstandige verplichting die volgt uit de Keur van Delfland en is daarom niet expliciet opgenomen in
deze regeling.
Artikel 12 (Subsidievaststelling)
Naast de bepalingen in dit artikel zijn ook de bepalingen in hoofdstuk 6 van de subsidieverordening
en de bepalingen van Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Voordat tot de uitbetaling van de verleende subsidie kan worden overgegaan, dient het college een
vaststellingsbesluit te nemen. Pas na vaststelling van dat besluit ontstaat een aanspraak op betaling
van het vastgestelde subsidiebedrag.
De subsidieontvanger moet binnen een termijn van drie maanden na afloop van de werkzaamheden
schriftelijk een aanvraag tot deze vaststelling doen (zie artikel 6.1 van de subsidieverordening). Dit
betekent dat de aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 31 maart 2022 moet zijn ingediend. Hierbij
moet gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier, te vinden op de website van Delfland. Bij
de aanvraag moet in ieder geval een activiteitenverslag en een financieel verslag zijn gevoegd. Het
financiële verslag gaat vergezeld van een schriftelijke onderbouwing.
Het college besluit uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag. Mocht dit niet lukken dan
wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld.
De subsidievaststelling heeft alleen betrekking op daadwerkelijk gemaakte kosten. Er wordt echter
nooit méér vergoed dan in de beschikking tot subsidieverlening is bepaald.
Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling uitbetaald, onder verrekening van
de betaalde voorschotten (voor zover van toepassing). Betaling vindt plaats binnen zes weken na de
subsidievaststelling. Dit is geregeld in artikel 7 van de subsidieverordening.
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Artikel 13 (Inwerkingtreding en citeertitel)
De subsidieregeling treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. De bekendmaking van deze
regeling vindt plaats door plaatsing in het digitale Waterschapsblad en DROP (Decentrale Regelgeving
en Officiële Publicaties).
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