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Technische vragen m.b.t. SB Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Veenweiden 
 

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
SP 1 Op welke momenten wordt PS geïnformeerd 

over de verschafte subsidies en de 
behaalde resultaten? 

Antwoord vraag 2: De verantwoording van 
de resultaten worden in de standaard P&C 
cyclus opgenomen. In de Jaarrekening 
wordt met behulp van de indicatoren 
weergegeven wat de behaalde resultaten 
zijn. De subsidieprojecten zijn hier 
onderdeel van. 

CDA 2  Er kan subsidie worden aangevraagd voor: 
A. het ontwikkelen van kennis en innovatie; 
B. het stimuleren van bewustwording en 
draagvlak;  
C. het nemen van bewezen maatregelen. 
In al deze gevallen is er voor het slagen van 
de projecten veel belang bij het creëren van 
een groot draagvlak bij verschillende partijen 
en belanghebbenden. Dit is een tijdrovende 
zaak, die niet binnen de huidige 
subsidieregeling alleen kan worden 
gefinancierd als ze worden gemaakt na de 
indieningsdatum.  (Artikel 1.4) 
Wat is de reden dat hiervoor is gekozen?   
 
Artikel 1.4 Niet subsidiabele kosten De 
hiernavolgende kosten bij projectsubsidies 
behoren in ieder geval niet tot de 
subsidiabele kosten: a. kosten welke 
gemaakt zijn vóór de indieningsdatum van 
de subsidie; b. kosten die uit anderen 
regelingen reeds gefinancierd zijn; c. 
verrekenbare of compensabele belastingen, 
heffingen of lasten; d. legeskosten voor 
vergunningen. 
 
 

De reden dat de allereerste fase, de 
verkennende fase, niet binnen de huidige 
subsidieregeling kan worden gefinancierd is 
als volgt: 
 
Voordat een gebiedsproces daadwerkelijk 
start, is er een verkenning waarin samen 
met de agrarische sector en de overige 
partners in een gebied onderzocht wordt of 
er kansen zijn voor het realiseren van 
maatschappelijke opgaven via een 
gebiedsproces. Indien er kansen zijn, 
ontstaat tijdens deze verkenning meestal 
ook draagvlak. Zo’n verkenning maakt vaak 
onderdeel uit van processen / projecten die 
door andere partijen in gebieden worden 
uitgevoerd, zoals de waterschappen, de 
Gebiedscommissie Utrecht-West en het 
samenwerkingsverband Klimaatslim Boeren 
op Veen. Deze verkennende fase wordt 
meestal gefinancierd vanuit andere bronnen. 
Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is 
voor een gebiedsproces biedt de 
Subsidieregeling Beperking Bodemaling 
mogelijkheden voor subsidiering van het 
traject dat na de verkenning komt 
(planvormende fase, zie 3.1 en 4.1. van de 
subsidieregeling). 

SGP 3 Zijn de gebiedspartners betrokken geweest 
bij de opstelling van deze regeling?  
 

Ja, deze zijn zeker betrokken geweest. Zo is 
de regeling in nauwe samenwerking met de 
waterschappen HDSR en AGV opgesteld en 
is het concept aan projectleiders van enkele 
agrarische collectieven voorgelegd.  

GroenLinks 4  De regeling maakt een onderscheid tussen 
Innovatie en kennisontwikkeling, 
Bewustwording en draagvlak, Uitrol van 
bewezen maatregelen. Deze laatste 
categorie noemt met name het installeren 
van (actieve) grondwaterinfiltratiesystemen, 
als bewezen maatregel.  
Op basis van onderzoek is inmiddels 
bekend dat dit een relatief dure maatregel is. 
 

- Om voldoende ruimte te creëren 
voor activiteiten in de categorie 
Innovatie en Kennisontwikkeling 
(dus voor andere, nieuwe 
activiteiten), is er sprake van 
schotten tussen de drie 
categorieën? 

Er is sprake van schotten tussen de drie 
categorieën. Dit wordt bereikt door jaarlijks 
subsidieplafonds in te stellen voor de drie 
categorieën. Hiermee wordt voorkomen dat 
één categorie alle middelen gebruikt, 
waardoor voor de andere geen middelen 
zouden overblijven. 
 
De subsidieplafonds zoals nu in de regeling 
opgenomen, zijn als volgt:  
 
1. kennisontwikkeling & innovaties: 
€   75.000 voor 2022   
€ 175.0000 voor 2023.  
 
2. Bewustwording en draagvlak  
€ 100.000 voor 2022 
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- Zo ja, hoe is die verdeling? Zo nee, 
hoe wordt de verdeling ingeschat? 
Is er hier mogelijk sprake van het 
verdringen van subsidies in de 
categorie Innovatie en 
Kennisontwikkeling? 

€ 100.000 voor 2023 
 
3. Uitrol bewezen maatregelen 
€ 2 miljoen voor 2022 
€ 5 miljoen voor 2023 
 
De verdeling wordt ingeschat op basis van 
informatie van de projectleiders uit de 
verschillende gebieden over mogelijk te 
verwachten projecten c.q. subsidie- 
aanvragen. Mocht er sprake zijn van een 
innovatieproject wat bijdraagt aan nieuwe 
kennis of mogelijkheden waarvoor het 
budget niet toereikend is, dan kan hiervoor 
een herzien besluit door GS genomen 
worden over het subsidieplafond.  
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