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Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Nederweert 
De heer G. van Eck 
Postbus 2728 
6030 AA NEDERWEERT 

Cluster SUB Behandeld D. Schmitz 
E-mail d.schmitz@prvlimburg.nl Telefoon +31 43 389 73 21 
Zaaknummer SAS-2016-04158 Maastricht 23 mei 2017 
Ons kenmerk 2017/36549 Verzonden 23 mei 2017 
Bijlage(n) 1 

Onderwerp 
Verlening subsidie voor het project Stimuleringsregeling Wateropgave stedelijk gebied 
Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016 

Geacht college, 

Op 2 december 2016 hebben wij uw verzoek van 30 november 2016 om een provinciale subsidie voor 
bovengenoemd project ontvangen. Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het 
zaaknummer SAS-2016-04158 te vermelden. 

Op 8 februari 2017 hebben wij van u de gevraagde aanvullende informatie ontvangen. Met deze 
informatie heeft u alle vereiste gegevens aangeleverd. 

In deze beschikking staat welk subsidiebedrag wordt verleend, hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld, 
en hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Daarnaast vermelden wij welke verplichtingen aan deze subsidie 
zijn gekoppeld en hoe de afrekening (vaststelling) van de subsidie zal plaatsvinden. 

Besluit 
Wij hebben besloten u een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 1.000.000,00, zijnde 25% van de 
begrote subsidiabele kosten van€ 4.000.000,00. 

Beoordeling 
Op deze subsidieaanvraag zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Subsidieverordening 
Provincie Limburg 2017 e.v. (ASV 2017) en de Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge 
Zandgronden 2016, 2e tender (de regeling) van toepassing. 

Bezoekadres: 
Limburglaan 10 
NL-6229 GA Maastricht 

Postbus 5700 
NL-6202 MA Maastricht 
postbus@prvlimburg.nl 

Tel + 31 (0)43 389 99 99 IBAN-nummer: 
Fax + 31 (0)43 3618099 NL08RAB00132575728 
www.limburg.nl BIC-code:RABONL2U 
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Binnen de openstellingsperiode als gesteld in artikel 11, eerste lid, sub b, van de regeling zijn 13 
subsidieaanvragen ingediend. Getoetst is of deze aanvragen voldoen aan de doelstelling van de regeling 
zoals opgenomen in artikel 2 en of deze vallen onder de doelgroep zoals omschreven in artikel 3. 
Vervolgens zijn de aanvragen getoetst aan de algemene subsidiecriteria zoals opgenomen in artikel 4 
van de regeling. Daar alle aanvragen na deze eerste toetsing akkoord zijn bevonden, zijn ze beoordeeld 
aan de hand van de in artikel 5 van de regeling opgenomen "tendercriteria". 

Uw aanvraag 
Middels de uitvoering van klimaatadaptieve hydrologische en ruimtelijke maatregelen, zoals opgenomen 
in het werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden, draagt uw project bij aan de transitie 
naar een veerkrachtig regionaal zoetwatersysteem, waarmee regionale wateroverlast en watertekorten in 
de Provincie Limburg op een natuurlijke en duurzame wijze worden beperkt conform het door het door 
het Rijk en de Provincie Limburg vastgestelde waterbeleid. Uw project voldoet aan de doelstelling zoals 
omschreven in artikel 2 van de regeling. De maatregelen worden volledig uitgevoerd binnen het 
grondgebied van de Provincie Limburg en ook aan de overige criteria zoals omschreven in artikel 4 van 
de regeling wordt voldaan. 

Doel van uw project is het afkoppelen van regenwater afkomstig van particuliere eigendommen van het 
gemengde rioolstelsel om zoveel mogelijk op eigen terrein te bufferen en te infiltreren in de bodem. 
Subdoelen zijn: 

Bewustwording duurzaam waterbeheer bij burgers, corporaties en bedrijven 
Vergroten van kennis bij hoveniers- en stratenmakers bedrijven 
Aanvulling van grondwater 
Vermindering van wateroverlast 
Vermindering van hittestress 
Verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater 

Het resultaat zal zijn dat regenwater van 40 ha niet meer wordt afgevoerd via het gemengde rioolstelsel, 
maar wordt gebufferd en geïnfiltreerd in het betreffende gebied en zorgt voor de aanvulling van het 
grondwater. 

Met de uitvoering van uw project wordt bijgedragen aan het bereiken van een veerkrachtig en 
klimaatbestendig regionaal watersysteem, hetgeen aansluit bij de doelen van het Provinciaal Waterplan 
Limburg 2016 - 2021. 

Uw aanvraag is als volgt beoordeeld aan de hand van de in artikel 5 van de regeling opgenomen 
inhoudelijke "tendercriteria": 

Multidisciplinair 4 punten 
Geen spijt-maatregelen (1 ), Kansen en innovaties (1 ), Robuust watersysteem (1) en Overige 
maatregelen (1) 
De scorende maatregelen zijn opgenomen in het werkprogramma van de regeling. Deze 
maatregelen dragen bij aan het conserveren van water (geen spijt-maatregel), leveren een bijdrage 
aan afgekoppelde groene tuinen, het robuuster maken van het watersysteem (opvangen 
watertekort en -overlast) en hebben een innovatief karakter door maatwerkadvies aan burgers, 
coöperaties en bedrijven. De samenwerking met onderwijs is uniek. In uw aanvraag is geen 
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invulling gegeven aan economisch perspectief. Derhalve wordt geen punt toegekend aan deze 
maatregel. 

Draagvlak 2 punten 
Industrie (1) en Stedelijk gebied (1) 
In het stedelijk gebied wordt samengewerkt met woningcorporaties, educatiecentra, 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In uw aanvraag zijn de gebruikersgroepen drinkwater, natuur 
en landbouw niet opgenomen en ook niet uitgewerkt met een doel bereik. Hier worden derhalve 
geen punten voor toegekend. 

Actieve kennisverspreiding 5 punten 
Website (1 ), Publicaties (1 }, Informatie bijeenkomst (1 ), Nieuwsbrieven (1) en Symposium (1) 
Betrokkenen en belanghebbenden worden geïnformeerd door informatiebijeenkomsten. Ook 
worden ze via een separate website en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en voortgang. Daarnaast vindt actieve kennisbundeling en verspreiding plaats door 
het houden van symposia, workshops en diverse publicaties. 

Effectiviteit 4 punten 
Klimaatadaptatie (1 ), Veerkracht regionaal zoetwatersysteem (1 ), Tegengaan regionale 
wateroverlast (1) en Tegengaan regionale watertekorten (1) 
Uw project voorziet in het conserveren van water, aanvulling van het grondwater en het geven van 
een prominente plaats van water en groen in particuliere tuinen. Dit heeft een positief effect op het 
watersysteem als geheel, vermindert de risico's op wateroverlast en zorgt voor extra 
grondwateraanvulling. Uit uw aanvraag blijkt onvoldoende op welke wijze een bijdrage wordt 
geleverd aan de waterkwaliteit. Hiervoor is dan ook geen punt toegekend. 

Effect 3 punten 
Geen spijt-maatregelen (1 }, Kansen en innovaties (1) en Robuust watersysteem (1) 
De scorende maatregelen dragen bij aan droogte- en wateroverlastbestrijding, in aansluiting op de 
in het werkprogramma (van de regeling) opgenomen typen maatregelen. Zij hebben een innovatief 
karakter. In uw aanvraag zijn de typen maatregelen economisch perspectief en overige 
maatregelen niet opgenomen. Hier worden derhalve geen punten voor toegekend. 

Innovatie 3 punten 
Inrichting en beheer gebieden voor waterbuffering (1 ), Samenwerkingsvormen (1) en 
Kennisdeling (1) 
Nieuwe vormen van bundelen van kennis, samenwerking en kennisdeling worden toegepast. In uw 
aanvraag zijn techniek en onderzoek onvoldoende uitgewerkt. Hiervoor zijn dan ook geen punten 
toegekend. 

Op basis van bovenstaande beoordeling scoort uw project 21 punten en eindigt hiermee op de tweede 
plaats in de rangorde. Dit betekent dat wij uw project kunnen honoreren binnen het vastgestelde 
subsidieplafond van€ 6.360.000,00. In bijlage 1 treft u de lijst van de projecten met bijbehorende 
totaalscores van alle aanvragen aan. Hier kunt u dan ook terugvinden hoe uw project zich verhoudt ten 
opzichte van de andere projecten. 
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De totale subsidiabele projectkosten bedragen€ 4.000.000,00. Een bedrag van€ 3.600.000,00 zal 
worden "door gesubsidieerd" aan particuliere perceeleigenaren voor het afkoppelen van verharding. De 
overige kosten ad€ 400.000,00 zullen worden gemaakt voor een "overkoepelende schil" (zijnde promotie, 
communicatie etc.). Het Waterschap Peel en Maasvallei levert een bijdrage van€ 1.950.000,00, de 
deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk€ 1.050.000,00 bij (aandeel gemeente Nederweert 
€ 34.212,00) en u verzoekt om een provinciale subsidie van€ 1.000.000,00. 

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

wij verwachten van u de volgende resultaten: 
40 ha regenwater afvoer afkoppelen van het rioolstelsel en bufferen + infiltreren op particulier 
terrein; 
aantoonbare bewustwording van burgers met betrekking tot duurzaam waterbeheer op eigen 
terrein; 
aantoonbare advisering door (en bijscholingscursus voor) stratenmakers bedrijven en hoveniers 
aan hun klanten over duurzaam waterbeheer; 
aantoonbare aanvulling van grondwater (peilverhoging) en ontwikkeling van meer groen in 
bebouwde omgeving (m2) met aantoonbare vermindering hittestress; 
Uitvoeren van gezamenlijke publiekscampagnes en opzetten van een aparte website. 

het project moet worden uitgevoerd volgens het activiteitenplan zoals aangeleverd bij uw aanvraag 
van 29 november 2016; 
het project heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021; 
op grond van artikel 21 van de ASV 2017 dient u schriftelijk en gemotiveerd het volgende te melden: 

het niet of niet geheel verrichten van de gesubsidieerde activiteiten; 
een wijziging van de looptijd van het project (zie de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn 
gesubsidieerde projecten); 
wijzigingen van 20% of meer in de begrote kosten of opbrengsten. 

Deze meldingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Wij attenderen u erop 
dat u deze zaken moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd; 
u dient uw financiële administratie dusdanig in te regelen, dat daarin een strikte scheiding wordt 
aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige activiteiten; 
als door of namens u één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, moet 
het actuele logo van de Provincie Limburg worden gebruikt; 
op grond van artikel 24 van de ASV 2017 dient u bij de verlening van opdrachten voor leveringen, 
diensten of werken de Europese en/of nationale aanbestedingsregels in acht te nemen. 

We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer u voor de uitvoering van het project gebruik maakt van 
derden (anders dan bij opdrachtverlening) en de subsidie (gedeeltelijk) wordt aangewend door of ten 
behoeve van deze derden, u als subsidieontvanger verantwoordelijk bent en blijft voor de nakoming van 
de in deze subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, 
dient u derhalve de - in het kader van deze subsidiebeschikking opgenomen - verplichting(en) door te 
leggen aan deze derden. Bij de vaststelling van de subsidie dient u als subsidieontvanger aan te tonen 
dat aan deze verplichtingen is voldaan. Wanneer u niet kunt aantonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan, kan de subsidie lager worden vastgesteld. 
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Uitbetaling van de subsidie 
Wij verstrekken u aan de hand van de door u ingediende liquiditeitsprognose een voorschot tot 90% van 
het verleende subsidiebedrag: 

Binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief 
Vóór 1 oktober 2017 
Vóór 1 april 2018 
Vóór 1 oktober 2018 

€ 225.000,00 (22,5%) 
€ 225.000,00 (22,5%) 
€ 225.000,00 (22,5%) 
€ 225.000,00 (22,5%) 

De bedragen zullen worden overgemaakt op rekeningnummer NL08BNGH0285005804. 
Het eventuele resterende bedrag zal worden uitbetaald bij de afrekening van de subsidie. 

Afrekening van de subsidie 
Na afronding van het project en in ieder geval voor 1 juli 2022 dient u ons de volgende gegevens te 
overleggen voor de definitieve afrekening van de subsidie: 

een verzoek tot afrekening van de subsidie met een inhoudelijke eindrapportage over het project. In 
deze eindrapportage moet worden weergegeven in hoeverre aan de in deze 
subsidieverleningsbeschikking opgelegde verplichtingen is voldaan; 
een overzicht van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten, 
gespecificeerd overeenkomstig de definitieve begroting; 
een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze controleverklaring 
moet voldoen aan het Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg. 
Voor de opmaak van de controleverklaring kan gebruik worden gemaakt van het bij het 
controleprotocol Provincie Limburg gevoegde format; 
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; De controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
strekt zich mede uit over de getrouwheid van dat verslag. 

Als de genoemde resultaatverplichtingen, waarop u punten heeft gescoord, niet (geheel} worden gehaald, 
dient u er uitdrukkelijke rekening mee te houden dat de subsidie in uw nadeel wordt gewijzigd c.q. 
ingetrokken. 

Als u niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, kan de subsidie lager 
of op nihil worden vastgesteld (zie Beleidsregels sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies 2015 e.v.). 
Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan (deels) worden teruggevorderd. 

De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijke 
tekort. Als u eerdergenoemde verplichtingen en/of de resultaten heeft behaald en de gerealiseerde 
subsidiabele kosten lager uitvallen dan begroot, wordt de provinciale subsidie naar rato verlaagd. Dit 
houdt in dat we de subsidie zullen vaststellen op 25% van de gerealiseerde subsidiabele kosten. 

De bedragen zoals genoemd in de door u aangeleverde begroting zijn grotendeels exclusief BTW. Een 
klein gedeelte is echter inclusief BTW. Ingevolge artikel 15, eerste lid, sub a, van de ASV 2017 is door de 
aanvrager verrekenbare dan wel compensabele BTW niet subsidiabel. Indien blijkt dat de BTW is 
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verrekend dan wel compensabel was, zullen deze kosten alsnog niet-subsidiabel worden verklaard. 

Heeft u nog vragen? 
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer SAS-2016-04158 
contact opnemen met mevrouw M. Korevaar, telefoon +31 43 389 75 98, e-mail 
ma.korevaar@prvlimburg.nl en over de procedure met mevrouw D. Schmitz, telefoon +31 43 389 73 21, 
e-mail d.schmitz@prvlimburg.nl. 

Overige zaken 
U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval dat vaker subsidie is verleend, geen enkele 
verwachting ontlenen ten aanzien van eventuele toekomstige subsidieaanvragen. 
Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde 
beleidsafweging en prioritering te komen. 

Deze subsidieverlening wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister. In dit subsidieregister wordt 
opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk( e) project/activiteiten ontvangt. 

Onze regelingen, beleidsregels en het actuele logo van de Provincie Limburg zijn te vinden op 
www.l1mburg.nl/subsidies. 
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project. 

Rechtsbescherming 
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u 
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een 
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de 
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de 
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde 
Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA 
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'. 

Gedeputeerde Staten van Limburg 
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Bijlage 1: Rangorde Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016 (tweede tranche) 

Nr. Aanvrager Project Subsidiebedrag Score 
1 Gemeente Sittard-Geleen Zitterd Waterproof. Gebiedsontwikkeling Corio Glana € 1.000.000,00 23 
2 Gemeente Nederweert Stimuleringsregeling Wateropgave stedelijk gebied € 1.000.000,00 21 
3 Gemeente Heerlen Het vernatten van het bronnengebied Caumerbeek en Geleenbeek € 538.028,75 17 

Het infiltreren en het afkoppelen van het regenwater van 
industrieterrein Abdissenbosch en de multifunctionele groenzone in 

4 Gemeente Landgraaf de wiik Eikske € 1.000.000,00 16 
5 LL TB Ontwikkeling Bijdrageregeling peilgestuurde drainage gebied Noord-West € 731.709,75 14 
5 LL TB Ontwikkeling Bijdrageregeling peilgestuurde drainage gebied Oost € 14.139,00 14 
5 LL TB Ontwikkeling Bijdrageregeling peilgestuurde drainage gebied Zuid-West € 919.321,75 14 

Afkoppelen en op natuurlijke wijze ledigen van de groene bergingen 
5 Gemeente Simpelveld rond de kernen Bocholtz en Simpelveld € 977.898,00 14 
6 Gemeente Nuth Een klimaat-robuust watersysteem in Schimmert en Haasdal € 178.902,75 13 

Subsidieplafond bereikt € 6.360.000,00 
7 Voerendaal De grootschalige herinrichting van Ransdaal €0,00 11 

Maatregelen toekomstbestendig zoetwaterbeheer Maas&Mergelland 
8 Gemeente Valkenburg € 0,00 10 
8 Gemeente Leudal Klimaatadaptieve Waterbuffer Neer € 0,00 10 


