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Aanleiding
De gemeente Nederweert heeft op 23 mei 2017 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 u onderdeel uit maakt. Een prachtig gezamenlijk resultaat! De gemeente
Nederweert treedt richting de Provincie op als juridisch penvoerder en kan de subsidie DHZ "door
subsidiëren" naar andere gemeenten in Waterpanel Noord. Ze blijft echter formeel verantwoordelijk
voor de nakoming van de in de provinciale subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen.

Ons verzoek
U ontvangt deze brief om te borgen dat de verantwoordelijkheid en financiële en juridische risico's,
die de gemeente Nederweert momenteel als juridisch penvoerder loopt, worden gedeeld met de
andere gemeenten in waterpanel Noord en het Waterschap Limburg. De tweede reden is u op de
hoogte te brengen van de voorwaarden van de Provinciale beschikking. Samen dienen we de juiste
informatie richting de provincie Limburg aan te leveren.

Met deze brief vragen we u om schriftelijk akkoord te gaan met Provinciale voorwaarden uit hun
subsidiebeschikking (bijlage). We vragen u om hiertoe uiterlijk 1 maart 2022 ons de informatie te
verstrekken die de verantwoording aan de Provincie vereist.

De verantwoording aan de Provincie bestaat in hoofdzaak uit twee delen:
L Het met accountantsverklaringen verantwoorden van het in te zetten eigen geld en de geleverde
prestatie door de 15 gemeenten en het Waterschap Limburg voor de "stimuleringsregelingen
afkoppelen regenwater private terreinen". Deze verantwoording is van toepassing op alle gemeenten
in Waterpanel Noord en het Waterschap Limburg.

Op onze website vindt u veel informatie. lJ kunt er ook terecht om zaken direct online te regelen. Vraag of informatievenoek?
Bereik ons via ìnfo(Ònederweert.nl. Hebt u een factuur voor ons? Stuur deze dan bij voorkeur digitaal via
f act u u r@ ne de rvv e e rt. n I.



2. Het met accountantsverklaringen verantwoorden van de besteding van de ontvangen subsidie
DHZ en de daarbijgeleverde prestatie. Deze verantwoording is alleen van toepassing op de
gemeenten waaraan de gemeente Nederweert de subsidieDHZ doorsubsidieert.

Toelichting
Het totale subsidiebedrag dat door de Provincie is versterkt is € 1.000.000 met een maximum van
25o/o. De 15 gemeenten in Waterpanel Noord en het Waterschap Limburg hebben in de aanvraag
zorg gedragen voor de benodigde eigen investeringen voor de "Stimuleringsregelingen afkoppelen
regenwater private terreinen" bestaande uit € 1.050.000 door de gemeenten samen en € 1.950.000
door het Waterschap Limburg. Deze bestedingen moeten in 2022 aan de Provincie worden
verantwoord.

De gemeente Nederuveert kan de subsidie DHZ "door subsidiëren" en is en blijft verantwoordelijk
voor de nakoming van de in de provinciale subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen. Als de
subsidie wordt aangewend door of ten behoeve van derden (partners in Waterpanel Noord) dient de
gemeente deze verplichtingen door te leggen aan deze derden. Binnen het Bestuurlijk Waterpanel
Noord zijn afspraken gemaakt onder welke vooruvaarden gemeenten binnen het Waterpanel Noord
een beroep kunnen doen op een deel van de projectsubsidie DHZ. lnmiddels hebben een paar
gemeenten dit gedaan.

Wat veruvachten wij van u?
Om het verleende subsidiebedrag te behouden, moet u voldoen aan onderstaande verplichtingen

o Het project moet worden uitgevoerd conform beschikking van de provincie zaaknummer
SAS-2016-04158 en verslag van 20 december 2O17 (zie bijlagen).

o Het project eindigt uiterlijk 31 december 2O21

Welke gegevens dient u ons te verstrekken?
Na afronding van het project en in ieder geval voor 1 maart 2O22 dient u ons de volgende gegevens
te overleggen voor de definitieve afrekening van de subsidie:

. een overzicht van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde
inkomsten, gespecificeerd overeenkomstig de definitieve begroting; Met subsidiabele
projectkosten bedoelen we zowel de besteding van de eigen bijdrage in de
"stimuleringsregelingen afkoppelen regenwater private terreinen" als eventueel aan u
doorgesubsidieerde DHZ-subsidie. Dat betekent dus dat ook al maakt u geen gebruikt van
de DHZ-subsidie wij u vragen om een goedkeurende controleverklaring van de
onafhankelijke accountant aan de gemeente Nederweert te overhandigen.

o Het oppervlak dat met de "Stimuleringsregelingen afkoppelen regenwater private terreinen" is
afgekoppeld van het riool.

. een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant;

. bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van publicaties;

. een verslag waaruit blijkt op welke wijze invulling is gegeven aan de geldende Europese
en/of nationale aanbestedingsverplichtingen (indien van toepassing); De controleverklaring
van de onafhankelijke accountant strekt zich mede uit over de getrouwheid van dat verslag.

Gevolgen bij niet instemmen en naleven subsidievooruvaarden DHZ
Zonder uw instemming met voorgaande zal de gemeente Nederweert niet over gaan tot "door
subsidiëren" van het volledige subsidiebedrag aan partners in Waterpanel Noord omdat we dan
onvoldoende garantie hebben op een complete verantwoording aan de Provincie. Uiteraard zullen
we dan ook geen DHZ-subsidie aan uw gemeente "door subsidiëren". Een deelvan de door
Waterpanel Noord ontvangen subsidie zal dan na afloop van de subsidietermijn onbesteed
terugbetaald worden aan de Provincie.

Als gemeente(n) onverhoopt geen accountantsverklaring kunnen overleggen en dit leidt tot een
terugvordering van een deel van de DHZ-subsidie door de Provincie, dan zal het teruggevorderde
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bedrag door betreffende gemeente(n) aan de gemeente Nederweert betaald dienen te worden. Dit
zal waarschijnlijk bestaan uit een 25o/o van het niet verantwoordde bedrag, overeenkomend met ca
€ 2,50 per niet verantwoordde vierkante meter afgekoppeld oppervlak.( €.2,50).lndien u een goede
projectadministratie voert, schatten we dit risico als laag in.

De eindrapportage aan de Provincie Limburg zal in het eerste kwartaal van 2022 door de gemeente
Nederweert in overleg met u en de andere partners in Waterpanel Noord worden opgesteld. We
rekenen daarbijop uw medewerking.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met de heer M. Houben via ons algemene
Telefoonnum mer of e-mailadres,

en wethouders

van Deursen
Afdelingshoofd Dienstverlening

Bijlagen:
1. Beschikking "Verlening subsidie voor het project Stimuleringsregeling Wateropgave stedelijk
gebied Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016", Provincie Limburg,
d.d.23 mei 2017, kenmerk 20'17136549
2. Verslag "Verantwoording Project'Stimuleringsregeling wateropgave stedelijk gebied" van het
overleg 20 december 2017
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