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Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende
regels omtrent stimulering van aanleg blusvijvers Subsidieverordening
stimulering aanleg blusvijvers 2016
Raadsvergadering : 20 september 2016
Agendapunt : 22.
De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016;
gelet op artikel 149 Gemeentewet juncto 156 en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
het benodigde budget voor de uitvoering van de Subsidieverordening stimulering aanleg blusvij1.
vers 2016 vast te stellen bij de Najaarsnota 2016;
vast te stellen de
2.

SUBSIDIEVERORDENING STIMULERING AANLEG BLUSVIJVERS 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In de regeling wordt verstaan onder:
Blusvijver: vijver/waterreservoir die mede gebruikt kan worden voor de winning van bluswater. De vijver
moet zodanig gesitueerd zijn dat inname van bluswater mogelijk is. De vijver kan een recreatieve- of
natuurwaarde of landschappelijke (hoofd)functie hebben.
Werkingsgebied: De in de tekening die als bijlage 1 is bijgevoegd aangegeven zogenaamde witte vlekken
in de gemeente Berkelland

Artikel 2 Algemene subsidieverordening
De Algemene Subsidieverordening Berkelland 2013 is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Bevoegdheden college
Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en bevoegd:
Te beslissen op aanvragen om subsidie op grond van deze verordening.
a.
Andere besluiten te nemen ten aanzien van subsidies op basis van deze verordening of de Algeb.
mene wet bestuursrecht.
Nadere regels vast te stellen ter uitvoering van deze verordening.
c.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie wordt verstrekt voor:
Het onderzoek van de mogelijkheden voor de aanleg van een blusvijver en/of het geschikt maken
a)
als blusvijver van een bestaande vijver binnen het werkingsgebied van deze verordening.
De aanleg van een blusvijver binnen het werkingsgebied van deze verordening
b)

Artikel 5 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
Er al voldoende blusvijvers in het gebied zijn (in een straal van 500 meter al 1 of meer blusvijvers
zijn);
De blusvijver volgens het oordeel van het college met zwaardere brandweervoertuigen niet bereikbaar is voor de brandweer;
De capaciteit van de blusvijver minder is dan 1000 m3;
-

Artikel 6 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van grond/percelen
binnen het werkingsgebied.
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Artikel 7 Procedurebepalingen
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Een aanvraag tot subsidieverlening op grond van deze verordening dient uiterlijk een maand voor
het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd te worden ingediend.
Het college kan ontheffing verlenen van het eerste lid.
De aanvraag tot verlening bestaat uit:
offerte(s);
a.
een situatietekening
b.
De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken
worden verdaagd.
De aanvraag tot vaststelling wordt uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van de blusvijver
ingediend.
De aanvraag tot vaststelling dient minimaal te bestaan uit:
betalingsbewijzen, facturen;
a.
een situatietekening.
b.
Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen
volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid
eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1.

2.
3.

4.

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op door het college goed te keuren kosten voor onderzoek
naar de mogelijkheden voor de aanleg van een blusvijver.
Het betreft hier onderzoeks- en advieskosten, die als nodig geacht, extern worden uitgevoerd.
Hieronder worden mede verstaan:
Planvorming door extern bureau
·
Infra-onderzoek
·
Flora- en faunaonderzoek
·
Hydrologisch onderzoek
·
Archeologisch onderzoek
·
Vergunningen van provincie en waterschap
·
Daarnaast heeft de subsidie betrekking op uitvoeringskosten zoals de aanleg van verharding voor
brandweervoertuigen, het maken van een innamepunt voor water,
het plaatsen van aanduidingen en/of veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de brandweer.
Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van het daadwerkelijk uitgraven/aanleggen
van de vijver/het uitgraven en afvoeren en/of verwerken van de vrijkomende grond.
Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk
afwijken van het gestelde in lid 2. Onder bijzondere gevallen wordt tenminste begrepen:
buitensporige kosten voor het afgraven en afvoeren of verwerken van grond;
a.
geen verkoopopbrengsten van de afgegraven grond;
b.
verkoopopbrengsten van de afgegraven grond worden in de nabijheid van de vijver geïnc.
vesteerd in natuurontwikkeling;
er is binnen 2000 meter geen ander open water of blusvijver met een capaciteit van groter
d.
of gelijk dan 1000 m3 waar bluswater ingenomen kan worden.
Het college houdt bij de vaststelling van de subsidie rekening met een balans in de kostenverdeling
tussen alle betrokken partijen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, eigen belang van de
grondeigenaar en de unieke factoren die prijs per locatie zullen beïnvloeden. De unieke factoren
zijn onder meer:
De staat en kwaliteit van de grond, de mate van vervuiling.
a.
De archeologische waarde van de locatie.
b.
De bereikbaarheid van de locatie
c.
De landschappelijke- en natuurwaarden van de locatie.
d.

Artikel 9 Berekening van de subsidie
1.
2.
3.

4.

2

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €
10.000,-- per vijver.
Het college kan in bijzondere gevallen de subsidie hoger vaststellen, doch maximaal op € 16.000,-Als het college gebruik maakt van de afwijkingsmogelijkheid in artikel 8 lid 3 dan kunnen de
subsidiabele uitvoeringskosten maximaal € 18,00 per m3 zijn, met een maximum van € 18.000,-.
Het college kan de subsidie na overlegging van bewijsstukken (betaalbewijzen) direct vaststellen.
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Artikel 10 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor subsidies die vallen onder deze verordening wordt jaarlijks door het college
vastgesteld.

Artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt
als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 12 Verplichtingen
Bij het verlenen van de subsidie worden voorwaarden opgelegd:
De blusvijver moet ten allen tijde minimaal 1000 m3 capaciteit water hebben
1.
De blusvijver moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor zware brandweervoertuigen zodat de inname
2.
van water mogelijk is
De blusvijver moet tenminste 20 jaar in stand gehouden worden. Indien gedurende de looptijd
3.
van 20 jaar de grond/het perceel tussentijds verkocht/overgedragen wordt, is de huidige eigenaar
verplicht om een kwalitatieve verplichting in de overeenkomst tot overdracht/verkoop op te nemen
zodat aan deze verplichting voldaan kan worden.
De blusvijver moet voldoen aan de eisen uit het handboek openbare ruimte
4.
Burgemeester en wethouders kunnen bij de verlening andere doelgebonden verplichtingen op5.
leggen.

Artikel 13 Slotbepalingen
1.
2.
3.

Deze verordening treedt in werking op 01 oktober 2016.
Deze verordening vervalt op 31 december 2020.
Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening stimulering aanleg blusvijvers
2016.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
20 september 2016
de griffier, de voorzitter,
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witte vlekke blusvijvers (verbeelding)
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