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Provinciale Subsidie Stimuleringsregeling Wateropgave stedelijk gebied

Voorstel

1. Kennis te nemen van de subsidiebeschikking provincie en de brief DHZ subsidie
van de gemeente Nederweert d.d. 30 oktober 2OtB;

2. In te stemmen met de provinciale voorwaarden voor de DHZ subsidie;
3. In te stemmen met de voorwaarden van de gemeente Nederweert ten aanzien van

de DHZ subsidie.

Inleiding

De gemeente Nederweert heeft op 23 mei 2OL7 van de provincie Limburg een
projectsubsidie van €1.000.000 ontvangen uit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
voor de uitvoering van het project Stimuleringsregeling Wateropgave stedelijk gebied. Ook
wel de "Stimuleringsregelingen afkoppelen regenwater private terreinen" genoemd. Doel
van het project is het afkoppelen van regenwater, afkomstig van particuliere
eigendommen, van het gemengde rioolstelsel en dit zoveel mogelijk op eigen terrein te
bufferen en te infiltreren in de bodem.

De aanvraag voor deze subsidie is tot stand gekomen door het Samenwerkingsverband
Waterpanel Noord, waarvan Weeft onderdeel uitmaakt. De gemeente Nederweert treedt
richting de Provincie op als juridisch penvoerder en kan de subsidie DHZ "door
subsidiëren" naar andere gemeenten in de samenwerking. Ze blijft echter formeel
verantwoordelijk voor de nakoming van de in de provinciale subsidiebeschikking
opgenomen verplichtingen en daarmee draagt ze ook het financiële risico bij het niet
naleven van de provinciale voorwaarden.
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Beoogd effect/doel

Door het toekennen van de subsidie is het mogelijk om meer regenwater van particuliere
eigendommen af te koppelen.

Argumenten

2. Toekenning van de subsidie
De subsidie van de Provincie Limburg is aan het samenwerkingsverband Waterpanel Noord
toegekend onder in de beschikking vermelde voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn dat:

. binnen de samenwerking 40 ha regenwater afvoer wordt afgekoppeld van het
rioolstelsel en gebufterd + geïnfiltreerd op particulier terrein;

. het project een looptijd heeft van l januari 2017 tot en met 31 december
2021;

. een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant wordt
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3. Risico's gemeente Nederweert
De gemeente Nederweert loopt financiële risico's indien zij de provinciale voorwaarden niet
doorleggen naar de samenwerkingspartners. Het niet accepteren van de voorwaarden van
de gemeente Nederweert leidt tot het geheel niet uitbetalen van DHZ gelden aan de
partners.

Kanttekeningen en risico's

Het gebruik van DHZ gelden vraagt om een accurate administratie. Indien er op basis van
de admlnlstratie geen onafhankelijke accountanLsverklaring gcgcvcn wurrJL, dart volgI
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het niet verantwoordde bedrag, overeenkomend met circa € 2,50 per niet verantwoordde
vierkarrte nleter afgekoppeld oppervlak. Bij het voeren van een goede administratie is dit
risico klein.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door niet in te stemmen met het voorstel wordt het subsidiel.redrag rtiet uilgekeetd, ook
niet aan andere deelnemende gemeenten binnen de regeling.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com m u n icatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Extern:
Partners in de samenwerking Waterpanel Noord
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