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Geachte heer , 

 

Op 3 september 2020hebben wij uw aanvraag voor subsidie ontvangen voor uw project ' Zoete 

Toekomst Texel' (hierna: project).  

 

In het samenwerkingstraject Texel Water wordt er gewerkt aan een klimaatbestendig Texel. Het 

project beoogt Texel volledig zelfvoorzienend te maken voor wat betreft zoet water voor de 

landbouw. Dit initiatief moet als voorbeeld dienen voor andere eilanden, maar ook nationaal en 

internationaal op het gebied van slim omgaan met verzilting en het beschikbare zoete water.  

 

De totale kosten van het project bedragen volgens uw aanvraag € 1.845.200. U vraagt een subsidie 

aan van € 255.000. 

 

Financiering  

De financiering van het project komt van meerdere partijen. Naast het hoogheemraadschap zijn er 

subsidies van het Waddenfonds, provincie Noord-Holland en de gemeente Texel. Voorts dragen 

private partijen bij, te weten LTO Noord, individuele agrariërs, Teso, KRIM en het Texelfonds. 

 

Beoordeling aanvraag 

Staatsteun 

Op basis van de door u aangeleverde informatie hebben wij getoetst of er sprake is van staatsteun 

in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: 

VWEU). Dit blijkt het geval te zijn.  

 

De gevraagde steun voor de uitvoering van het project is echter verenigbaar met de steunruimte op 

grond van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 

op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb. EU 2014, L 193/1 (hierna: LVV). Artikel 31 

van genoemde verordening verklaart steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en 

bossector verenigbaar met de interne mark. Daarmee is de steun vrijgesteld van de 

aanmeldingsverplichting uit art. 108 lid 3 VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit lid 2 tot 

en met lid 7 van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I LVV. 

 

Wij hebben geconstateerd dat: 

• de staatsteun van alle overheden gezamenlijk niet meer bedraagt dan de aanmeldingsdrempel 

van € 7,5 miljoen genoemd in art. 4 lid 1 onder e LVV;  

• aanvrager niet in financiële moellijkheden verkeerd. Volgens art. 1 lid 6 LVV is de verordening 

niet van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden; 

• de steun wordt verleend aan een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding als bedoeld in 

art. 2 lid 50 LVV. Uw stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis en samenwerking op 

het gebied van hydrologie en het waterbeheer alsmede het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van 

onderzoek op het gebied van de hydrologische wetenschap, waterbeheer en waterhuishouding; 

• uit het projectplan en de businesscase Zoete Toekomst blijkt dat het project, gelet op de 

doelstellingen en de voorziene uitkomsten, van belang is voor alle ondernemingen in de 

landbouwsector, ook buiten Texel. 

 

Beleid  

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt past binnen het beleid van het hoogheemraadschap 

zoals verwoord in de Deltavisie voor Hollands Noorderkwartier in hoofdstuk 6 'Voldoende schoon en 

zoet water' waarin in paragraaf 6.6.1 en 6.6.5 specifiek is aangegeven dat kennisontwikkeling,  

onderzoek en innovatie van belang zijn voor dit thema. 

 

Besluit 

Gelet op artikel 4.23, lid 3, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben wij besloten 

uw organisatie een subsidie te verlenen voor de uitvoering van het project De Zoete Toekomst Texel 

zoals beschreven in de projectinformatie bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag 

(190993/B/0001_KD_2020) zoals hierboven genoemd. Deze beschikking treedt in werking de dag na 

verzending van deze beschikking aan de aanvrager. 

 

De subsidie betreft 13,8% van de totale projectkosten met een maximum van € 255.000. De 

subsidie is inclusief eventueel verschuldigde belastingen, waaronder de BTW. 

 

De subsidie wordt in drie termijnen uitbetaald op de data genoemd in onderstaande tabel. 

 
Termijn Datum Bedrag 

1. 1 december 2020 € 85.000 
2. 1 december 2021 € 85.000 
3. Bij subsidievaststelling € 85.000 

 

De subsidie voor tweede en derde termijn wordt op grond van art. 4:34 lid 1 Awb verleend onder de 

voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld in de begrotingen voor deze jaren. 

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap dient hierover een besluit te nemen. Indien het 
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algemeen bestuur geen gelden in de begroting opneemt ten behoeve van deze subsidie kunnen de 

tweede en derde termijn van de subsidie worden ingetrokken. 

De uitbetaling van de derde termijn vindt plaats bij subsidievaststelling en zal plaatsvinden op basis 

van werkelijke kosten en de behaalde onderstaande output - en outcome indicatoren.  

 

Beknopte informatie over de subsidieverlening is op grond van art. 9 lid 1 LVV met een kennisgeving 

gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt 

geanonimiseerd gepubliceerd in het Waterschapsblad van het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. 

 

Outputindicatoren 

Voor het meten van de projectresultaten (output) van het project zal gebruik worden gemaakt van 

de volgende gekwantificeerde indicatoren, gebaseerd op het projectplan. 

 
 Omschrijving Aantal 
1 Twee locaties zelfvoorzienend op een schaal van elk minimaal 50ha en 

maximaal 100ha 
2 

2 Kennis – een ontwerp van opvangen van zoetwater uit duinrellen, 
drainage, opslag met ondergrondse opslag, zuinig water gebruik middels 
sub-irrigatie 

1 

3 Kennis – advies economische haalbaarheid, met uitgewerkte kosten en 
baten 

1 

4 Kennis – blauwdruk voor beheersorganisatie voor eigen watervoorziening 1 
5 Website voor Zoete Toekomst 1 
6 Minimaal 6 kennisbijeenkomsten (minimaal 6) 6 

7 Eindrapportage 1 

 

Outcome indicatoren. 

Voor het meten van het beoogde effect en de mate van bijdrage van het project aan de doelen van 

HHNK, zal gebruik worden gemaakt van onderstaande outcome indicatoren.  

 

Outcome indicator Meetvariabele Streefwaarde 
1. Areaal dat 

onafhankelijk is van 
zoetwater aanvoer. 

Aantal hectare P.M. 

2. Landbouw opbrengsten 
versus vaste land 

P.M. P.M. 

3. Opschaling innovatie 
voor verduurzaming 
agrarische sector. 

Evaluatie(rapportage)s P.M. 

 

Verplichtingen 

Op deze subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen van toepassing. 

 

1. U dient ons onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten 

waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat 

niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden 

voldaan.  

 

2. U dient twee keer per jaar op 1 juni en op 1 november te rapporteren over de voortgang van 

het project. Deze rapportage bevat minimaal de volgende gegevens: 
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• Inhoudelijke beschrijving van de uitgevoerde activiteiten; 

• De behaalde resultaten; 

• Een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; 

• Wijzigingen ten opzichte van de aanvraag; 

• Een gedetailleerd kostenoverzicht waarin een relatie wordt gelegd tussen projectactiviteiten 

en zowel de begrootte als gerealiseerde kosten; 

• De totale kosten inclusief en exclusief BTW; 

• Een vergunningsoverzicht, inclusief de voortgang. 

 

3. Vóór de begindatum van het project wordt op het internet de volgende informatie 

bekendgemaakt: 

a. dat het project wordt uitgevoerd; 

b. de doelstellingen van het project; 

c. de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het project worden 

verwacht; 

d. de plaats waar de van het project verwachte resultaten op het internet zullen worden 

bekendgemaakt; 

e. de vermelding dat de resultaten van het project gratis beschikbaar zijn voor alle 

ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector 

actief zijn. 

 

4. Het onderzoek, de onderzoeksmethode en de resultaten dienen te allen tijde openbaar 

beschikbaar te zijn en dienen vooraf, tijdens en na afronding actief te worden verspreid en 

gepubliceerd. De resultaten blijven bovendien op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf 

jaar vanaf de einddatum van het project. 

 

5. Alleen de volgende kosten zijn subsidiabel:  

a. personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor 

zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden; 

b. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt gebruikt voor het 

project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor 

het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met 

de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige 

beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd; 

c. kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het 

project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend 

met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige 

beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de 

kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in 

aanmerking; 

d. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden 

worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede 

kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden 

gebruikt; 

e. extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, 

leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 
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6. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u 

ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks 

aan het project toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Op ons verzoek dient u ons 

toegang te geven tot uw administratie. U dient een gescheiden boekhouding te voeren voor 

economisch en niet economische activiteiten (voorwaarde LVV). Ter zake van de loonkosten 

dient door middel van een urenadministratie een vastgestelde urenverantwoording aanwezig te 

zijn.  

 

7. U bent verplicht ons schriftelijke mededeling te doen van de indiening bij de rechtbank van een 

verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.  

 

8. U dient het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in art. lid 2 tot 

en met 7 LVV.  

 

9. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient 

opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en 

marktconforme tarieven.  

 

10. De subsidieontvanger is verplicht om het projectresultaat minimaal in stand te houden in 

overeenstemming met wat met het project wordt beoogd gedurende een periode van vijf jaar, 

met dien verstande dat voor gebouwen een periode van tien jaar geldt en voor grondaankopen 

een periode van twintig jaar. De instandhoudingsverplichting gaat van start na de einddatum 

van het project.  

 

Wij wijzen u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van de 

subsidie deze achteraf kan controleren. Aangeraden wordt de relevante documenten met betrekking 

tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren. 

 

Publiciteitsuitingen 

Wij verzoeken u bij publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit het 

logo van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier af te beelden en de naam van het 

hoogheemraadschap te noemen. U kunt een van de logo's van het hoogheemraadschap vinden op 

de website www.hhnk.nl. 

 

Aanvraag tot subsidievaststelling 

U bent verplicht binnen 13 weken na afloop van de activiteiten in het kader van het project bij ons 

een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. Omdat de activiteiten volgens uw 

projectomschrijving in Q1 2023 worden afgerond, verwachten wij in ieder geval uiterlijk in Q2 2023 

deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen. 

 

Bij de aanvraag dient u in elk geval de volgende informatie te overleggen. 

 

1. Op welke website u de resultaten van het project zoals bedoeld in de onder het kopje 

'Verplichtingen', nummer 4, hebt gepubliceerd. 

2. Alle andere vormen van publiciteitsuitingen over het project. 

3. Een inhoudelijke rapportage waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd. 
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4. Een financieel verslag waarin de relatie tussen de activiteiten in het kader van het project met 

de kosten daarvan zichtbaar is. In het verslag wordt aangetoond dat is voldaan aan de 

verplichtingen nummers 5 en 9. 

5. Een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag opgesteld door een 

accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur accepteren wij niet. Kopieën 

van facturen van anderen die betrekking hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als 

onderbouwing van de financiële verantwoording. 

 

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het subsidiebedrag aan ons terug te betalen 

als de gesubsidieerde activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden, of u niet voldoet 

aan de gestelde verplichtingen. Als de 

activiteiten niet of niet geheel worden uitgevoerd kunnen wij de subsidie lager of op nihil vaststellen 

en zo nodig terugvorderen. Dit zal het geval zijn als u niet volledige of gedeeltelijk voldoet aan de 

vastgestelde output en outcome indicatoren.  

 

Mogelijke watervergunningen 

Mogelijk heeft u een watervergunning nodig voor uw project. Wij wijzen u erop dat u zelf 

verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze watervergunning om 

uw project te kunnen uitvoeren.  

 

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van het project. 

 

Hoogachtend, 

 

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

de secretaris, de dijkgraaf, 

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden. Het bezwaarschrift kan worden gezonden ter attentie van de Adviescommissie 

Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste de 

naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht en de gronden van het bezwaar. Het is ook mogelijk digitaal bezwaar in te dienen. Voor meer informatie 

hierover wordt verwezen naar www.hhnk.nl. 


