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1 Inleiding 

Op 21 september 2016 heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) het Waterinnovatiefonds (WIF) opgericht (16.11207). Dit 

document beschrijft de afspraken over de uitvoering hiervan.  
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2 Artikelen 

2.1 Begripsomschrijvingen 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 Fondsbeheerder: het Nationaal Groenfonds; 
 Beoordelingscommissie: een groep deskundigen, bestaande uit twee leden van het 

algemeen bestuur, een lid van het dagelijks bestuur, een medewerker van HHNK en 
een extern lid; 

 Kredietcommissie van de fondsbeheerder bestaande uit specialisten van de 
fondsbeheerder. Deze commissie toetst o.a. of aan de voorwaarden wordt voldaan 
om een lening te krijgen; 

 Revolverend fonds: de financiering wordt terugbetaald in de vorm van aflossing en 
het betalen van een zakelijke rente en deze middelen kunnen opnieuw worden 
uitgezet als lening; 

 Businessplan marktontwikkeling: Dit plan geeft een overzicht van de 
geprognotiseerde inkomsten en uitgaven in het specifieke innovatieproject. 

 

2.2 Toepassingsbereik 

Artikel 2 

Het WIF is er om innovaties die bij de doelen van HHNK (watersector) passen op de        
markt te brengen. Het WIF richt zich in eerste instantie op het regionale bedrijfsleven. Een 
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan geen 
gebruik maken van het Waterinnovatiefonds. 
 

Het bedrijfsleven wordt actief benaderd om projecten aan te leveren voor cofinanciering 
(50%). Daarbij wordt het bedrijfsleven verzocht om projecten in te dienen die passen 
binnen het werkgebied en de taken van het hoogheemraadschap, bijvoorbeeld op een van 
onderstaande thema's: 

 

 Waterzuivering 

 Grondstoffenproductie uit afvalwater 

 Het winnen van chemische grondstoffen uit water 

 Wateropvang (zowel droogte als overlast) 

 Waterveiligheid 

 De dijk als inkomstenbron 

 Energie opwekking uit biomassa, zonnepanelen, wind, blue energy, thermische 

energie uit oppervlaktewater en afvalwater, getijdenenergie, algen, en andere 

innovatieve bronnen.  

 Ontzilting 
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Het WIF kent een maximale participatie van € 0,2 miljoen per entiteit/voorstel. Het totale 

fondsvermogen zal bij aanvang € 2,0 miljoen euro bedragen.  

 

1. HHNK heeft de maximale totale participatie voor het WIF vastgesteld op 
€ 2,0 miljoen.  

2. De maximale participatie per aanvraag bedraagt € 0,2 miljoen. 
3. De participatie wordt eenmalig uitgegeven als reguliere lening. 
 

Verder kent het WIF de volgende uitgangspunten: 
 Er moet sprake zijn van een winstdoelstelling en een levensvatbaar business 

concept, een en ander ter beoordeling van de beoordelingscommissie (HHNK) en de 

kredietcommissie (Nationaal Groenfonds).  

 Er is sprake van cofinanciering door eigen reguliere financiering. Maximaal 50% van 

het totaal benodigd vermogen wordt bijgedragen door het WIF.  

 De projecten dragen bij aan de MVO criteria van HHNK (14.59236). 

 

2.3 Aanvraag procedure 

Artikel 3  
Twee keer per jaar houdt HHNK een pitch voor het regionale bedrijfsleven. Tijdens deze 

pitch kunnen innovaties gepromoot worden. Verder wordt er een aanvraag ingediend 

(format HHNK) met als onderbouwing een "businessplan marktontwikkeling".  

 

2.4 Procedure beoordeling en toekenning aanvraag 

Artikel 4  

1. Aanvragen worden, gelet op het maximale plafond van het WIF van 2 miljoen euro, 

behandeld op volgorde van binnenkomst.  

 

2. De innovatie en het businessplan worden in eerste instantie beoordeeld door de 

beoordelingscommissie van HHNK. Deze commissie bepaalt of het voor financiering in 

aanmerking komt. Onder andere wordt getoetst of het past bij de kerntaken van HHNK 

en aan het initiatiefvoorstel WIF met kenmerk 16.11207. Verder moet een aanvraag 

potentieel winstgevend zijn en daarvoor wordt een businessplan gevraagd.  

 

3. De kredietcommissie van de fondsbeheerder bepaalt vervolgens of er wordt voldaan 

aan de voorwaarden om een lening te verkrijgen. 

 

4. Na de opeenvolgende goedkeuring van de twee commissies zorgt de fondsbeheerder 

vervolgens voor de daadwerkelijke financiering. 

 

5. Besluiten van de boordelingscommissie en de kredietcommissie zijn eenzijdige 

beslissingen en staan niet open voor discussies, beroep of bezwaar.  
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3 Bestuurlijke vaststelling en slotbepaling 

 

1. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het college van hoofdingelanden 

en ondertekening door beide partijen. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van hoofdingelanden op 21 februari 

2018. 

 

 

de secretaris-directeur      de voorzitter, 

 

       

 

 

 

 

M.J. Kuipers        drs. L.H.M. Kohsiek 
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