
Overzicht wijzigingen subsidieverordening Bodem & Water 

Wijziging Toelichting wijziging 

Artikel 9 Aan te geven, te overleggen of te 
verklaren gegevens en bescheiden 
 

 

Aangepast 
 
Offertes moeten voor alle categorieën 
maatregelen  dusdanig door de ondernemer 
worden aangeleverd dat de kosten per 
aangevraagde maatregel zijn gespecificeerd. 
 

 
 
Niet alleen voor maatregelen uit categorie C moet een 
offerte worden overgelegd. Dit geldt voor alle 
maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
Dit houdt verband met de eis dat uitsluitend aan 
derden betaalde kosten voor de uitvoering van de 
maatregelen in aanmerking komen voor subsidie.  
 
Op offertes moeten de kosten per aangevraagde 
maatregel zijn gespecificeerd 

Artikel 12 Subsidiebedrag 
 

 

Aangepast 
 
Het minimum vereiste subsidiebedrag voor alle 
thema’s wordt verlaagd van €500, naar €250 

 
 
Voor een aantal maatregelen in de maatregelenlijst 
zijn de kosten niet hoog. Door een minimum 
subsidiebedrag in te stellen van € 500 is gebleken dat 
deze maatregelen in de praktijk niet aan kunnen 
worden gevraagd. Door het minimum subsidiebedrag 
naar beneden bij te stellen kan dit wel.  
 

Toegevoegd 
 
Uitsluitend aan derden betaalde kosten voor de 
uitvoering van de maatregelen komen in 
aanmerking voor subsidie. (BTW) komt niet voor 
subsidie in aanmerking tenzij deze niet terug 
vorderbaar is volgens de Wet op de 
omzetbelasting 1968. 

 
 
Het is niet  de bedoeling is kosten van eigen 
werkzaamheden te subsidiëren. De zijn lastig 
waardeerbaar en controleerbaar. 

Artikel 13 Weigeringsgronden  

Aangepast 
 
Het uitvoeren van de maatregel is gestart of indien 

tot 
uitvoering van de maatregel opdracht is gegeven  
door de ondernemer voordat de aanvraag is 

ingediend.  
 
Eerder mocht dit pas nadat de 
beschikking was ontvangen 

 

 
 
De wijziging maakt het mogelijk dat de aanvrager 
alvast begint met uitvoeren van de maatregelen 
voordat de beschikking wordt vastgesteld. De 
aanvrager doet dat op 'eigen risico' en kan het 
hoogheemraadschap niet aansprakelijk stellen indien 
de aangevraagde subsidie wordt geweigerd. 

Artikel 14 Verplichtingen   

Toegevoegd 
 
De subsidieontvanger is verplicht binnen zes 
maanden na subsidieverlening met de uitvoering 
van de gesubsidieerde maatregelen te starten. Op 
verzoek van de subsidieontvanger kan door HHNK 
uitstel worden  verlenen. 

 
 
Door het verlenen van subsidie wordt een deel van het 
subsidiebudget gereserveerd voor de maatregelen die 
de aanvrager gaat nemen. Als de subsidieontvanger 
lang wacht met de uitvoering dan kan ondertussen het 
subsidieplafond worden bereikt en komen nieuwe 



 
 
De maatregel moet zijn uitgevoerd op de in de   
subsidieverleningsbeschikking vermelde datum. 
 
De uitvoerdatum kan niet na 31 december 2021 
liggen i.v.m. het einde van de programmaperiode 
van het Landbouwportaal. 
 
Maatregelen die later worden uitgevoerd  dan de 
in de subsidiebeschikking vermelde datum komen 
niet meer voor subsidie in  aanmerking. De 
subsidie  voor de niet uitgevoerde maatregelen zal 
bij  subsidievaststelling in  mindering worden  
gebracht op het uit te betalen subsidiebedrag. 
 
De subsidieontvanger doet melding aan het 
dagelijks bestuur als niet of niet geheel aan de 
verplichtingen van deze verordening of de 
beschikking tot subsidieverlening wordt voldaan. 
 
 
De uitgevoerde maatregelen moeten  tenminste 5 
jaar in stand te worden gehouden en/of de met 
subsidie aangeschafte materialen dienen 
tenminste 5 jaar door de subsidieontvanger zelf te 
worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn 
aangeschaft. 
 
 
De subsidieontvanger dient de opgedane 
ervaringen en kennis op verzoek van het 
hoogheemraadschap te delen. 
 

aanvragers niet meer in aanmerking voor subsidie. Om 
te voorkomen dat de subsidieontvanger alvast een 
aanvraag indient om subsidie zeker te stellen, zonder 
dat hij voornemens is op korte termijn tot uitvoering 
over te gaan, is het wenselijk een verplichting op te 
nemen over de start van de uitvoering en de 
einddatum. Als maatregelen niet of niet geheel 
worden uitgevoerd moet de subsidieontvanger dit 
melden, zodat de subsidieverleningsbeschikking kan 
worden aangepast of ingetrokken. Zo komt het 
geclaimde budget weer vrij voor andere aanvrager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het bereiken van het beoogde effect van de 
subsidieverordening is het wenselijk dat de met 
overheidsgeld uitgevoerde maatregelen tenminste 5 
jaar blijven functioneren. 
 
 
 
 
Door de opgedane kennis en ervaring te delen kunnen 
evaluaties plaatsvinden en kunnen bijvoorbeeld de 
effectiviteit van maatregelen worden beoordeeld en 
mogelijk worden verbeterd. Dit kan ook leiden tot 
wijzigingen in de subsidiabele maatregelen. 

Artikel 15 Vaststelling van de subsidie   

Aangepast 
 
Bij de verzoek om vaststelling wordt een factuur en 
een betaalbewijs overgelegd en indien gevraagd 
worden foto’s van de uitgevoerde maatregel 
aangeleverd. In de factuur zijn de maatregelen 
afzonderlijk genoemd zoals deze zijn aangevraagd. 
Voor elke  maatregel zijn de kosten gespecificeerd 
en is de datum van opdracht vermeld. 

 
 
Alleen het overleggen van een factuur bleek niet altijd 
voldoende inzicht te geven.  

 


