
 

Subsidieregeling Peelvenen Aa en Maas  

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas,  

Op voorstel van het Dagelijks Bestuur van 18 december 2017  

Gelet op de artikelen 59,  78 en 83 Waterschapswet, titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, het 

Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas 2016 - 2021 en Bestuursovereenkomst Peelvenen tussen 

de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas  d.d. 22 juli 2016; 

Overwegende dat: 

het waterschap in totaal € 2 miljoen (inclusief kosten voor faciliteren proces voor het behalen van de 

doelen uit de Bestuursovereenkomst)) beschikbaar stelt,  te verdelen over de komende jaren tot 

uiterlijk 1 juli 2027, voor  participatie vanuit de streek en de uitvoering van overige doelen en 

maatregelen zoals omschreven  in het Landinrichtingsplan, inrichtingsvisie en visie Recreatie en 

Toerisme.   

Besluit vast te stellen:  

Subsidieregeling Peelvenen Aa en Maas  

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze paragraaf wordt verstaan onder:  

a. wet: Algemene wet bestuursrecht;  

b. het bestuur: het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas;  

c. subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 lid 1 Algemene wet bestuursrecht;  

d. activiteit: de uitvoering van maatregelen waarvoor subsidie wordt verleend; 

d. Landinrichtingsplan:  

 het Landinrichtingsplan voor de herinrichting Peelvenen, onderdeel Deurnsche Peel-

Mariapeel, ‘Het onverenigbare verenigd’  (vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Brabant op 13 juli 2005);  

 

e. inrichtingsvisie: inrichtingsvisie voor de Groote Peel opgesteld door Bestuurscommissie  

(instemming Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 28 maart 2013) 

 

f. visie Recreatie en Toerisme: visie Recreatie en Toerisme anno 2012: Peelbeleving in de Peelvenen 

opgesteld door Bestuurscommissie (instemming Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant op 18 december 2012) 

 

g. project: Project Peelvenen bestaande uit de uitvoering van maatregelen en voorzieningen als 

beschreven in: 



 het Inrichtingsplan, Herinrichting Peelvenen, onderdeel Deurnsche Peel - Mariapeel ´Het 

onverenigbare verenigd´; 

 de inrichtingsvisie Groote Peel; 

 de visie Recreatie en Toerisme anno 2012: Peelbeleving in de Peelvenen,;  

 de in provinciale gebiedsanalyses opgenomen herstelmaatregelen ten behoeve van de in de 

plangebieden gelegen Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel (inclusief Leegveld, Heitrakse 

Peel en Zinkske) en Groote Peel. 

   

Artikel 2 Doelstelling  

Het bestuur heeft met deze regeling  tot doel om het realiseren van (overige) maatregelen en 

voorzieningen, aanvullend op het project Peelvenen, en zoals omschreven in het Landinrichtingsplan 

‘Het onverenigbare verenigd’, de inrichtingsvisie Groote Peel en de visie Recreatie en Toerisme te 

stimuleren. 

Artikel 3 Bevoegdheden  

1. Het bestuur is bevoegd tot het verlenen en vaststellen van subsidie(s) als bedoeld in deze regeling.  

2. Het bestuur is bevoegd nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidie(s) als 

bedoeld in deze regeling.  

Artikel 4 Subsidieplafond  

1. Het algemeen bestuur vermeldt jaarlijks op de begroting het bedrag dat beschikbaar is voor het 

verstrekken van subsidie(s) op basis van deze regeling. Dit bedrag is het subsidieplafond zoals 

bedoeld in afdeling 4.2.2 van de wet.  

2. De in artikel 7 genoemde subsidie(s) zijn opengesteld om te verstrekken wanneer het Algemeen 

Bestuur het betreffende subsidieplafond, zoals bedoeld in het voorgaande lid, heeft vastgesteld.  

3. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de 

voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.  

Artikel 5 Verdeelcriteria  

1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.  

2. Alleen volledig ingediende subsidieaanvragen worden in behandeling genomen.  

3. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge 

rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als 

datum en tijdstip van binnenkomst.  

Artikel 6 Subsidiabele kosten  

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten, exclusief verrekenbare  BTW, die naar ons 

oordeel noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de subsidie.  



2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten, exclusief verrekenbare  BTW, die resteren 

na aftrek van bijdragen van derden en na aftrek van overige subsidies.  

3. Indien sprake is van een uurtarief zal nooit een hoger tarief dan € 80 per uur worden vergoed.  

Artikel 7 Subsidieaanvraag  

1. Subsidie kan door een ieder worden aangevraagd met uitzondering van Rijk, gemeenten, 

waterschappen en provincie.  

2. Het bestuur verstrekt op grond van deze regeling subsidies voor activiteiten gericht op het 

realiseren van overige maatregelen en voorzieningen zoals omschreven in het Landinrichtingsplan 

‘Het onverenigbare verenigd’, de inrichtingsvisie Groote Peel en de visie Recreatie en Toerisme. 

3. Subsidies worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag  

Artikel 8 Subsidievereisten  

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 7 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende 

vereisten:  

a. de activiteit draagt bij aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen, en;  

b. de activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas, en;  

c. de activiteit is gericht op verbinding en/of participatie, en;  

d. de activiteit heeft draagvlak in de samenleving, en;  

e. de activiteit is gericht op duurzame borging in de omgeving waarop de activiteit is gericht, en;  

f. aan de activiteit wordt financieel bijgedragen door minimaal één andere partij  naast de op grond 

van deze regeling door het waterschap eventueel te verstrekken bijdrage, en;  

g. de activiteit voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid, en;  

h. aan de activiteit ligt een realistische en sluitende begroting met onderbouwing en offertes van de 

te maken kosten ten grondslag;  

Artikel 9 Bijdrage  

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 6, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, 

tot een maximum van € 25.000,- per aanvraag. 

Artikel 10 De aanvraag en subsidieverlening  

1. Een aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend door middel van het door het bestuur 

beschikbaar gestelde aanvraagformulier.  

2. Een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend, tenminste acht weken voordat met de uitvoering 

van de activiteiten een begin wordt gemaakt. Het bestuur kan besluiten aanvragen die buiten deze 

termijn zijn ingediend niet te behandelen.  



3. Het bestuur is bevoegd om ook andere dan de in artikel 8 genoemde gegevens en bescheiden te 

verlangen van de aanvrager.  

4. Het bestuur besluit op een aanvraag om subsidie te verlenen binnen acht weken na ontvangst van 

de aanvraag.  

5. Indien voor dezelfde activiteit tevens bij een of meer andere bestuursorganen een subsidie is 

aangevraagd, deelt de aanvrager dit mee in zijn aanvraag of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat 

hij de aanvraag bij het andere bestuursorgaan heeft ingediend.  

6. Het bestuur kan, in afwijking van artikel 10 lid 2, termijnen stellen voor het indienen van een 

aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.  

Artikel 11 Weigeren subsidieverlening  

1. Geen subsidie wordt verleend indien door de aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden. 

2. De subsidieverlening  wordt geweigerd indien:  

a. de activiteit onvoldoende relatie heeft met de in artikel 2 opgenomen doelstelling; 

b. met de activiteit commerciële doelen, dan wel uitsluitende eigen gewin wordt nagestreefd 

c. de uitvoering van de activiteit reeds is gestart voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag;  

d. de activiteit behoort tot de reguliere activiteiten of werkzaamheden van de aanvrager;   

e. werkzaamheden van de activiteit niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving of beleid;  

f. voor de activiteit al eerder subsidie uit deze regeling is ontvangen;  

g. voor de activiteit ook subsidie is aangevraagd uit een andere subsidieregeling met soortgelijke 

doelstellingen waar het waterschap al bij betrokken is als medefinancier;  

h. de aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de 

verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;  

i. de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van 

hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een 

verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.  

Artikel 12 Vaststelling subsidie  

1. De subsidieontvanger dient binnen acht weken na realisatie van de activiteit(en) of het tijdvak 

waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie in. 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat: 

a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteit waarvoor subsidie is verleend, is verricht; 

b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel 

verslag of jaarrekening); 

 



3. Het bestuur kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 

bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn. worden overgelegd. 

 

4. Het bestuur besluit op een aanvraag tot vaststelling van de subsidie binnen acht weken na 

ontvangst van de aanvraag om subsidievaststelling.  

5. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de 

beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het vierde lid 

genoemde termijn, dan bericht het bestuur de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na 

ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.  

6. Indien een aanvraag om subsidievaststelling niet binnen de in de beschikking tot subsidieverlening 

gestelde termijn is ontvangen, kan het bestuur zes weken na een eenmalig rappel overgaan tot 

ambtshalve vaststelling.  

Artikel 13 Intrekking en wijziging niet vastgestelde subsidie  

1. Het bestuur kan zolang de subsidie niet is vastgesteld de subsidieverlening intrekken of ten nadele 

van de subsidieontvanger wijzigen, indien:  

a. Met de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend geen begin is gemaakt uiterlijk zes (6) maanden 

na verlening van de subsidie;  

b. De subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;  

c. De subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van 

juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou 

hebben geleid;  

d. De subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te 

weten;  

e. Een beroep wordt gedaan op de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden 

gesteld.  

2. Het bestuur kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid onder a vermelde termijn.  

Artikel 14 Verplichtingen subsidieontvanger  

1. Het bestuur kan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen dan die bedoeld in 

artikel 4:37 van de wet.  

2. De in lid 1 bedoelde verplichtingen zijn gericht op de verwezenlijking van het doel waarvoor de 

subsidie is verstrekt.  

Artikel 15 Activiteiten niet verricht / niet aan verplichtingen voldaan  

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het bestuur, zodra aannemelijk is dat de 

activiteiten, waarvoor de subsidie is verstrekt, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of 

niet geheel aan de verplichtingen kan worden voldaan die zijn opgelegd bij de subsidieverstrekking.  



Artikel 16 Betaling, bevoorschotting en terugvordering  

1. Het bestuur is bevoegd voorschotten te verlenen.  

2. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen zes weken na de subsidievaststelling, onder 

verrekening van de reeds betaalde voorschotten. Het bestuur is bevoegd in de 

vaststellingsbeschikking een andere termijn op te nemen.  

3. Het bestuur vordert onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten terug.  

Artikel 17 Hardheidsclausule  

Het bestuur kan bepalingen vastgesteld bij of krachtens deze verordening in individuele gevallen 

buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Deze clausule geldt alleen voor zover toepassing gelet 

op het belang van het doel van de regeling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard 

Artikel 18 Inwerkingtreding  

1. Deze regeling treedt, na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze, in werking met 

ingang van 1maart 2018 en is geldig tot 1 juli 2027 met dien verstande dat voor die tijd ingediende 

aanvragen op grond van deze verordening zullen worden afgehandeld. 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Peelvenen Aa en Maas”.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 februari 2018.  

 

de secretaris       de dijkgraaf  

 

 

drs. P. Sennema      drs. L.H.J. Verheijen  

 

 

 

 

 

  



Toelichting behorende bij Subsidieregeling Peelvenen Aa en Maas  

Inleiding  

De ontwikkeling in de Peelvenen loopt al vele jaren. Provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa 

en Maas hebben op 22 juli 2016 aan deze ontwikkeling nog eens een extra impuls gegeven door de 

Bestuursovereenkomst Peelvenen te ondertekenen. Daarmee streven partijen een versnelde 

realisatie na van de ontwikkelingen beschreven in: 

 het Landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’; 

 de inrichtingsvisie Groote Peel; 

 de visie Recreatie en Toerisme anno 2012; 

 de Regeling Programmatische Aanpak Stikstof; 

 het ontwerp beheerplan N2000 Peelvenen;  

 het beheerplan voor het Natuur Netwerk Brabant; en  

 de integrale provinciale natuur- en landschapsvisie “Brabant: uitnodigend groen”. 
 
Het waterschap is trekker van de uitvoering van het project Peelvenen. Het project bestaat uit het 
realiseren van de hydrologische en ecologische maatregelen noodzakelijk voor het bereiken van de 
vastgestelde natuurdoelen met inachtneming van de geldende regelingen en besluiten inzake 
Programmatische Aanpak Stikstof, Natura 2000 en het Natuur Netwerk Brabant.  
Het waterschap wil ook graag de realisatie van overige doelen (o.a. beschreven in het 
Landinrichtingsplan, inrichtingsvisie Groote Peel, visie Recreatie en Toerisme) stimuleren. Deze 
kunnen door het waterschap in uitvoering worden genomen indien derde-partijen daartoe 
initiatieven ontplooien en de financiën daarvoor inclusief beheer en onderhoud beschikbaar stellen.  
 
Het waterschap heeft met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst Peelvenen ingestemd 
met het beschikbaar stellen van € 2 miljoen, inclusief kosten voor het faciliteren van het proces voor 
het behalen van de doelen uit de Bestuursovereenkomst, voor participatie vanuit de streek, 
projectorganisatie en de uitvoering van overige doelen en maatregelen, zoals voorzien in het project 
Peelvenen.  
Het bedrag is beschikbaar voor de komende jaren  tot uiterlijk 1 juli 2027 dan wel tot het volledige 
bedrag is uitgegeven c.q. verplicht. 
 
Met het vaststellen van deze subsidieregeling is de verwachting dat er meer (innovatieve) initiatieven 

worden genomen m.b.t. het ontwikkelen van recreatie en toerisme, het zichtbaar maken en houden 

van archeologie en cultuurhistorie, het verbeteren van milieu, omgeving, landschap en 

natuurbeleving, natuurontwikkeling en het stimuleren van nieuwe economische dragers en 

natuurinclusieve landbouw. Dit alles gebeurt op initiatief van en door burgers, bedrijven en het 

maatschappelijk middenveld. Daarmee wordt bijgedragen aan een positieve ontwikkeling van de 

Peelvenen.  

Algemeen  

Wettelijke basis:  

Met ingang van 01 januari 1998 is de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aangevuld met 

regelgeving voor het verlenen van subsidie door overheden. Het doel van deze regelgeving is:  

a. Duidelijkheid geven in de wederzijdse rechten en plichten van subsidiegever en subsidieontvanger;  



b. Een stimulans geven om het subsidie-instrument bewuster te hanteren en subsidie-uitgaven beter 

te beheersen;  

c. Het waarborgen van de rechtszekerheid van de subsidieaanvrager / subsidieontvanger.  

Wat is een subsidie?  

De Awb geeft de volgende definitie van subsidie:  

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan 

verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan 

het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.  

Voor het bepalen of de te verstrekken financiële middelen onder het Awb-begrip ‘subsidie’ vallen is 

de benaming van deze middelen niet van belang. Zo is een ‘bijdrage’, ‘vergoeding’ of ‘financiële  

tegemoetkoming’ een subsidie wanneer is voldaan aan bovenstaande definitie. Van belang is dat een 

subsidie geen betaling is voor het leveren van goederen of diensten.  

Subsidie gebaseerd op een wettelijk voorschrift  

De Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alleen subsidie mag verstrekken op basis van een wettelijk 

voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Voor decentrale 

overheden, zoals een waterschap, is dit wettelijk voorschrift een door het algemeen bestuur 

vastgestelde verordening.  

Subsidies en Europese staatssteunregels 

Als een aangevraagde subsidie zou leiden tot verstrekking van onrechtmatige staatssteun op grond 

van Europese regelgeving kan  deze worden geweigerd. Omdat de plicht tot het naleven van het 

Europese staatssteunrecht al rechtstreeks volgt uit het Europese recht, hoeft de bevoegdheid om de 

subsidie te weigeren op grond van het staatssteunrecht geen grondslag in een subsidieregeling. 

 

Als het waterschap een subsidie toch wil verstrekken, dient deze  subsidie te worden aangemeld bij 

de Europese Commissie. Op deze aanmeldplicht bestaan echter uitzonderingen, zoals  bij voorbeeld 

de de-minimis steun. Zo kan aan agrariërs de-minimissteun verleend worden onder de de-

minimisvrijstelling Landbouw.  Een decentrale overheid mag maximaal € 15.000,- steun verlenen per 

onderneming over een periode van drie belastingjaren. Om dit vast te stellen kan door het 

waterschap worden gevraagd om een verklaring omtrent de-minimissteun te overleggen.  

 

De Europese Commissie heeft tot slot onder meer de bevoegdheid om op te dragen een in strijd met 

de Europese staatssteunregels verstrekte subsidie terug te vorderen tot 10 jaar na de dag waarop de 

subsidie aan de subsidieontvanger verstrekt is. Nationale termijnen voor terugvordering staan 

hieraan niet in de weg. 

 

 

 



Artikelsgewijs  

Artikel 2 Doelstelling  

Door het opstellen van deze regeling draagt het waterschap  bij aan de doelen zoals beschreven in 

het Landinrichtingsplan, de inrichtingsvisie Groote Peel en de visie Recreatie en Toerisme.  Dit alles 

gebeurt op initiatief van en door burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Naast harde 

doelen van het waterschap wordt ook bijgedragen aan een positieve ontwikkeling van recreatie, 

toerisme, archeologie, cultuurhistorie, milieu, omgeving, landschap, natuurbeleving, 

natuurontwikkeling, nieuwe economische dragers en natuurinclusieve landbouw.  

Voor financiering komen initiatieven in aanmerking die passen binnen de doelstellingen beschreven 
in het Landinrichtingsplan en/of het Beheerplan N2000 Peelvenen. Op hoofdlijnen gaat het om de 
volgende doelen: 

 Instandhouding- en uitbreidingsdoelstellingen levend hoogveen en bijbehorende organismen 

 Europese Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn)  

 Realisatie Natuur Netwerk Brabant: 

 Verbeteren milieu 

 In stand houden cultuurhistorie & landschap 

 Stimuleren recreatie 

 Behouden en verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid  

 Stimuleren nieuwe economische dragers incl. agrarische structuurverbetering 
 

Artikel 3 Bevoegdheden  

Lid 1  

Het is de bevoegdheid van het bestuur om subsidies te verlenen en subsidies vast te stellen.  

Met subsidieverlening is bedoeld de beschikking die voorafgaat aan de te subsidiëren activiteit. De 

subsidieverlening geeft de subsidieaanvrager een voorwaardelijk recht op een subsidie. Pas als de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de opgelegde voorschriften is voldaan kan de subsidie 

definitief worden vastgesteld. In de beschikking tot subsidieverlening is vermeld binnen welke 

termijn een aanvraag om de subsidievaststelling moet zijn ingediend. De beschikking tot 

subsidievaststelling stelt het bedrag vast van de subsidie en geeft aanspraak op betaling van het 

vastgestelde bedrag.  

Lid 2  

Met het verstrekken van subsidies is zowel bedoeld het verlenen van subsidies als het vaststellen van 

subsidies.  

Het bestuur is bevoegd nadere regels vast te stellen. Een gebruikelijke vorm van nadere regels is de 

beleidsregel. Een beleidsregel mag echter geen normstelling omvatten. Zo kunnen in een 

beleidsregel geen termijnen of subsidieverplichtingen worden opgenomen. Wel kunnen in een 

beleidsregel beoordelingscriteria worden vastgesteld. Aan de hand van deze criteria wordt bepaald  

of de subsidieaanvraag voldoet aan de omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is 

bedoeld.  



 

Artikel 4 Subsidieplafond  

Lid 1  

Het subsidieplafond zal jaarlijks worden vastgesteld en naar verwachting  gemiddeld € 150.000,- 

bedragen. 

Een subsidie wordt zonder nadere motivering geweigerd wanneer bij het verstrekken van de 

gevraagde subsidie het subsidieplafond wordt overschreden. Overschrijving van het subsidieplafond 

is daarmee een verplichte weigeringsgrond.  

De Awb vereist dat het subsidieplafond wordt bekendgemaakt vóór aanvang van het tijdvak waarop 

de subsidie betrekking heeft. Het subsidieplafond moet expliciet in de begroting worden 

opgenomen. Is het subsidieplafond opgenomen in de begroting dan is met de vaststelling van de 

begroting ook het subsidieplafond vastgesteld en tevens opengesteld voor de periode waarop de 

begroting betrekking heeft.  

Is het subsidieplafond niet als zodanig bekendgemaakt, dan kan een subsidieaanvraag niet 

ongemotiveerd worden geweigerd bij overschrijving van het subsidieplafond. Het publiceren van het 

subsidieplafond is dan ook ten zeerste aanbevolen.  

Artikel 5  

Lid 1 en 2  

De Awb bepaalt dat de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag een wettelijke grondslag moet 

hebben. In deze regeling is gekozen voor de meest eenvoudige vorm van verdeling: “wie het eerst 

komt, het eerst maalt’. Daarbij geldt dat een aanvraag alleen mee telt in het bepalen van de volgorde 

vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De aanvraag is volledig wanneer is voldaan aan de 

vereisten die de Awb stelt en de vereisten die in artikel 10 van deze regeling zijn opgenomen. 

Onvolledige en/of pro forma aanvragen tellen dus niet mee bij het bepalen van de volgorde van 

ontvangst.  

Komen meerdere aanvragen op dezelfde dag binnen bij het waterschap en kunnen niet alle 

aanvragen worden gehonoreerd, omdat het subsidieplafond al eerder is bereikt, dan is het 

toegestaan dat tussen deze aanvragen wordt geloot.  

Artikel 6  

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van 

derden en na aftrek van overige subsidies. Bij het indienen van de aanvraag dient aangegeven te 

worden welke bijdragen, als subsidie if andere vorm van cofinanciering, al aan het project zijn 

toegekend dan wel zijn of kunnen worden aangevraagd. De subsidie op basis van deze regeling wordt 

gebaseerd over de resterende kosten. 

 

 



Artikel 7  

Lid 1  

Een ieder kan een subsidieaanvraag indienen. Echter zijn mede-overheden uitgesloten. Reden 

hierachter is dat overheden gezien worden als partner en niet als klant. Aa en Maas wil graag  

optrekken met initiatieven die in de Peelvenen worden ontwikkeld voor een betere leef- en 

woonomgeving.  

 

Artikel 8  

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal vereisten. Alle 

opgenomen vereisten gelden cumulatief. Hieronder puntsgewijs een toelichting op deze vereisten:   

c. Er zijn minimaal twee partijen betrokken bij en hebben profijt van een activiteit. Op deze manier 

wordt het gedeelde belang benadrukt. Initiatieven moeten altijd de belangen van twee of meer 

partijen dienen; 

d. Met draagvlak in de samenleving wordt bedoeld dat belanghebbenden moeten instemmen met 

een activiteit. Indien bijvoorbeeld in de openbare ruimte een activiteit wordt uitgevoerd is het van 

belang dat directe belanghebbenden, zoals omwonenden, hiertegen geen bezwaren hebben;  

e. Een activiteit moet een permanent karakter hebben;  

f. Naast de eventuele bijdrage door het waterschap, 50% van de kosten van de activiteit tot een 

maximum van 25.000 euro per aanvraag, draagt nog minimaal één andere partij bij aan deze kosten. 

Dit is onder andere om het participatieve karakter uit artikel 8.c en het draagvlak in de samenleving 

uit artikel 8.d te onderstrepen. Een activiteit dient altijd minimaal twee partijen, daarom dient er ook 

door deze twee partijen bijgedragen te worden aan een activiteit.  

Artikel 10  

Lid 1  

Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal (per e-mail) ingediend bij het bestuur. Op de 

website van Waterschap Aa en Maas is een aanvraagformulier te vinden. Dit moet worden ingevuld 

en ondertekend, en kan per post of per e-mail aan het waterschap worden verstuurd.  

Lid 2 en 4  

Een aanvraag om een subsidie moet worden ingediend minimaal acht weken voorafgaande aan de 

start van de activiteiten waarvoor de subsidie is gevraagd. Deze termijn van acht weken is een 

termijn van orde. Het bestuur kan besluiten een aanvraag om subsidie niet in behandeling te nemen 

wanneer de aanvraag minder dan acht weken voorafgaande aan de start van de activiteiten is 

ingediend, maar is hier niet toe verplicht.  

Ingevolge lid 4 beslist het bestuur binnen acht weken op een subsidieaanvraag. Dit betekent dat in 

principe de subsidieaanvrager de subsidiebeschikking heeft ontvangen voordat met de uitvoering van 

de activiteiten is begonnen.  



Lid 3  

Wanneer de op basis van artikel 8 verstrekte gegevens niet voldoende zijn voor de beoordeling van 

de subsidieaanvraag dan is het bestuur bevoegd nog andere gegevens en bescheiden te vragen. 

Alleen die gegevens en bescheiden mogen worden gevraagd die noodzakelijk zijn voor de beslissing 

op de subsidieaanvraag en waarover de subsidieaanvrager in alle redelijkheid beschikt of de 

beschikking kan krijgen.  

Met bescheiden zijn bedoeld documenten als een diploma, een foto of een tekening.  

Lid 5  

Wanneer door een subsidieaanvrager voor dezelfde activiteiten ook bij een ander bestuursorgaan, 

bijvoorbeeld gemeente of provincie, een subsidie is aangevraagd moet dit verplicht gemeld worden 

bij de aanvraag. Is de aanvraag om subsidie bij een ander bestuursorgaan gedaan na de indiening van 

de subsidieaanvraag bij het waterschap dan is de subsidieaanvrager verplicht zo spoedig mogelijk na 

de aanvraag bij het andere bestuursorgaan dit te melden bij het waterschap.  

Lid 6  

Het bestuur is bevoegd om voor een daarbij aan te wijzen subsidie een andere termijn van indienen 

te hanteren dan de uiterste termijn van acht weken, voorafgaande aan de activiteiten, die vermeld 

staat in artikel 10 lid 2.  

Artikel 11  

Lid 1d  

Wanneer werkzaamheden onderdeel uitmaken van reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld 

beheer en onderhoud, wordt subsidie geweigerd.  

Lid 1f  

Per activiteit kan maar één keer subsidie worden aangevraagd uit deze regeling. Een tweede 

aanvraag wordt geweigerd.  

Lid 1g  

Waterschap Aa en Maas heeft de mogelijkheid om financieel aan te haken bij subsidieregelingen van 

andere overheden die eenzelfde doel als deze regeling  voor ogen hebben. In het geval dat reeds een 

aanvraag is ingediend bij een regeling waarbij Waterschap Aa en Maas is aangehaakt, is het niet 

mogelijk om ook nog een bijdrage uit deze regeling te ontvangen omdat het waterschap op die 

manier een dubbele bijdrage zou verlenen.  

Artikel 12  

Lid 1 

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet worden ingediend binnen acht weken na 

realisatie van de activiteit(en) of het tijdvak waarvoor subsidie is verleend. De termijn van acht 

weken is een termijn van orde. Het bestuur kan besluiten een aanvraag tot vaststelling van de 



subsidie in behandeling te nemen wanneer de aanvraag later dan acht weken voorafgaande na 

realisatie van de activiteit(en) of het tijdvak waarvoor subsidie is verleend is ingediend, maar is hier 

niet toe verplicht.  

Lid 4 en 5  

Het bestuur heeft de bevoegdheid een langere termijn aan te houden ten aanzien van de beslissing 

op de aanvraag om subsidievaststelling, indien dit uit de aard van de subsidie dan wel de 

verantwoording daarvan volgt. Het bestuur zal de subsidieaanvrager hiervan zo spoedig mogelijk op 

de hoogte stellen.  

Lid 6  

Is binnen de termijn, zoals gesteld in de beschikking tot subsidieverlening, door het bestuur geen 

aanvraag om subsidievaststelling ontvangen, dan kan de subsidie ook vastgesteld worden zonder 

deze aanvraag, de zogenaamde ambtshalve vaststelling. Het bestuur mag hier alleen toe overgaan 

nadat aan de subsidieaanvrager een herinnering is gestuurd.  

Artikel 13  

Lid 1 en 2  

Het bestuur heeft de bevoegdheid de subsidieverlening in te trekken indien met de activiteit(en) 

waarvoor subsidie is verleend, geen begin, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een opdracht, is 

gemaakt uiterlijk zes maanden na verlening van de subsidie.  

Het bestuur heeft tevens de bevoegdheid om af te wijken van de in lid 1 genoemde bevoegdheid, 

indien de subsidieaanvrager daarom heeft verzocht.  

Artikel 14  

Lid 1 en 2  

In de Awb is een aantal standaardverplichtingen (artikel 4:37 Awb) opgenomen die het 

bestuursorgaan kan opleggen aan de subsidieaanvrager. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen 

zijn verplichtingen die betrekking hebben op de aard en omvang van de activiteiten waarvoor de 

subsidie wordt verleend en de verplichting om verantwoording af te leggen over de besteding van 

het subsidiebedrag.  

De lijst van standaardverplichtingen is niet limitatief. Naast deze standaardverplichtingen kan het  

bestuur ook andere verplichtingen opleggen aan de subsidieaanvrager. Verplichtingen, zowel de 

standaard- als de aanvullende verplichtingen, moeten worden opgelegd in de beschikking tot 

subsidieverlening.  

Artikel 15  

In de subsidieverordening is aan de subsidieaanvrager de verplichting opgelegd om het bestuur zo 

spoedig mogelijk te informeren als een activiteit waarvoor de subsidie verstrekt wordt niet of niet 

geheel zal worden uitgevoerd.  



Ook wanneer naar verwachting door de subsidieaanvrager niet voldaan kan worden aan opgelegde 

verplichtingen moet de aanvrager dit zo spoedig mogelijk melden bij het bestuur.  

Artikel 16  

Lid 1  

Vooruitlopend op de vaststelling van het subsidiebedrag kan het bestuur een voorschot verlenen. 

Het voorschot kan verleend worden wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat de subsidie wordt 

vastgesteld en er dus een betalingsverplichting ontstaat. De beslissing om een voorschot te verlenen 

is een beschikking in de zin van de Awb. Aan een beschikking tot verlening van een voorschot kunnen 

voorschriften worden verbonden.  

Lid 2  

In de Awb is bepaald dat het subsidiebedrag wordt betaald zoals in het besluit (de beschikking) tot 

subsidievaststelling is vastgelegd. Wanneer het besluit tot vaststelling van de subsidie geen termijn 

noemt waarbinnen de vastgestelde subsidie wordt betaald dan geldt een termijn van zes weken.  

 


