
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Factsheet 
POP3 Brabant 

Doel 
Herstel- en inrichtingsmaatregelen treffen om watergangen 

die in het verleden zijn gegraven, vergraven of verstuwd ten 

behoeve van de landbouw, Kader Richtlijn Water (KRW)-

proof te maken. Daarnaast is de regeling bedoeld voor het 

opheffen van knelpunten voor vismigratie in of nabij KRW-

waterlichamen.   

 

Waarvoor kan subsidie worden 
aangevraagd? 
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op 

niet-productieve investeringen die worden uitgevoerd in 

Noord-Brabant en ten goede komen aan het platteland of de 

agrarische sector van Noord-Brabant. De KRW-

oppervlaktewaterlichamen die in aanmerking komen voor 

de subsidie zijn opgenomen in de lijst die u op pagina drie 

van deze factsheet kunt raadplegen. Tevens is de lijst terug 

te vinden als bijlage 2 in de Subsidieregeling.   

 
Voor wie? 
Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, 

grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, 

natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, 

gemeenten en samenwerkingsverbanden van 

bovengenoemde partijen. 

 
Specifieke voorwaarden 
De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze 

openstelling zijn opgenomen in artikel 2.6.4 van de 

Subsidieregeling. Voorwaarde is dat het project uitgevoerd 

wordt in een door de provincie Noord-Brabant aangewezen 

probleemgebied. Daarnaast dient het project een directe 

link met de landbouw te hebben.  

 

 

 

 

NB: Algemene voorwaarden zijn opgenomen in 

Hoofdstuk 1 (Algemeen) van de Subsidieregeling POP3 

Brabant en in de bovenliggende wetgeving waaronder 

de Algemene Subsidieverordening Brabant (Asv), de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Europese 

Verordeningen. Een concreet voorbeeld uit de 

subsidieregeling is de verplichting dat binnen twee 

maanden na ontvangst van de beschikking wordt gestart 

met de projectactiviteiten. 

Herstel- en inrichtingsmaatregelen water 

 Paragraaf 6 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant  
 Beschikbare subsidie:  Enkel voor projecten die betrekking hebben op het 

doel zoals benoemd onder het kopje “Doel” in deze factsheet. 
- € 1.892.000 voor projecten die worden uitgevoerd in beheersgebied van 
waterschap Aa en Maas 
- € 1.450.000 voor projecten die worden uitgevoerd in beheersgebied van 
waterschap Brabantse Delta  
- € 525.000 voor projecten die worden uitgevoerd in beheersgebied van 
waterschap Rivierenland   

 Subsidiepercentage = 100%  
 Minimale subsidie =  

- € 600.000 in beheersgebied van waterschap Aa en Maas of Brabantse Delta 
- € 200.000 in beheersgebied waterschap Rivierenland 

 

 Loket open: 1 oktober 2018, 09.00 tot 19 november 2018, 17.00 
 Digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. 

https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Geconsolideerde-ASV-Provincie-Noord-Brabant-d.d.-20-06-2017.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_14.html
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
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Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale 

subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie 

100% van de subsidiabele projectkosten bedraagt. Conform 

de Subsidieregeling POP3 Brabant bedraagt de minimale 

subsidie € 600.000 voor projecten uitgevoerd in het 

beheersgebied van de waterschap Aa en Maas of de 

Brabantse Delta. Voor projecten uitgevoerd in het 

beheersgebied van de waterschap Rivierenland bedraagt de 

minimale subsidie € 200.000. 

 

Informatie over welke kosten wel en welke niet voor 

subsidie in aanmerking komen in relatie tot deze 

openstelling is opgenomen in artikel 2.6.5 van de 

Subsidieregeling POP3 Brabant 

 

Projectselectie op basis van 
kwaliteitsbeoordeling 
Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde 

tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie 

per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de 

beste projecten worden gehonoreerd. 

De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze 

openstelling zijn opgenomen in artikel 2.6.9 van de 

Subsidieregeling. 

 
Projectaanvraag en begroting 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een 

aanvraag, projectplan, financieringsplan, afbakening van het 

projectgebied en begroting in. U kunt gebruik maken van 

formats die beschikbaar zijn op de website van Stimulus.   

 

Hoe dient u een projectaanvraag in? 
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal 

ingediend worden via de webportal van Stimulus 

Programmamanagement.  

Een handleiding voor de webportal vindt u op de website 

van Stimulus onder documenten.  

 

 

Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen 

(betrouwbaarheidsniveau EH2+).  
 

 
 
 
 
 
 

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot 
beschikking? 
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de 

beoordeling van de projectaanvragen van start. In deze 

infographic ziet u welke stappen worden ondernomen 

voordat uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken 

na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de 

aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag 

voor subsidie, in de vorm van een beschikking. 

 

Handige documenten 
POP3 Regelgeving  

 Geconsolideerde subsidieregeling POP3 Noord-Brabant 

2014-2020  

 Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling POP3 

Noord-Brabant  

  

Documenten voor projectaanvraag 

 Aanvraagformulier  

 Checklist verplichte bijlagen 

 Format projectplan 

 Model MKB-verklaring 

 Model verklaring geen financiële moeilijkheden 

 Model samenwerkingsovereenkomst 

 Model machtiging intermediair 

 Model begroting  

 Kaartviewer voor afbakening van projectgebieden 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.stimulus.nl/pop-brabant.  

Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact 

opnemen met Stimulus Programmamanagement, via 

040 237 5904 of pop3@stimulus.nl.  

 

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten 

aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de 

openstelling treft u in de subsidieregeling. 

http://brabant.nl/KaartPOP3NPIwater
http://brabant.nl/KaartPOP3NPIwater
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/Content/Download/Handleiding_landelijke_webportal_POP3_V1.pdf
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/Content/Download/Handleiding_landelijke_webportal_POP3_V1.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/infographic-subsidieproces-POP3-Brabant.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_14.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_14.html
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Dertiende-wijzigingsregeling-POP3-Noord-Brabant-prb-2018-5245.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Dertiende-wijzigingsregeling-POP3-Noord-Brabant-prb-2018-5245.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Aanvraagformulier-Herstel-en-inrichtingsmaatregelen-water.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Bijlage-A-Checklist-volledigheid-Herstel-en-inrichtingsmaatregelen-water.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Bijlage-B-Format-projectplan-Herstel-en-inrichtingsmaatregelen-water-1.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Bijlage-B-MKB-verklaring-Fysieke-investeringen-waterdoelen.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Bijlage-B-MKB-verklaring-Fysieke-investeringen-waterdoelen.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Bijlage-C-Verklaring-geen-financi%C3%ABle-moeilijkheden-Fysieke-investeringen-waterdoelen.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Bijlage-C-Verklaring-geen-financi%C3%ABle-moeilijkheden-Fysieke-investeringen-waterdoelen.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Bijlage-D-Format-samenwerkingsovereenkomst-Fysieke-investeringen-waterdoelen.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Format-machtiging-intermediair-POP3.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Format-begroting-Herstel-en-inrichtingsmaatregelen-water.xlsx
http://brabant.nl/KaartPOP3NPIwater
http://www.stimulus.nl/pop-brabant
mailto:pop3@stimulus.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Factsheet 
POP3 Brabant 

Lijst van KRW-waterlichamen waarbinnen 
trajecten zijn gelegen die voor subsidie in 
aanmerkingen komen  
 
Toelichting: de tabel geeft naam, code, status en type aan. Tevens de zes voor deze regeling relevante ecologische kwaliteitsdoelen. 
  

Naam waterlichaam Waterlichaamcode Status1 Type Fytoplankton 
(EKR) 2 

Overige waterflora 
(EKR) 

Vis 
(EKR) 

Macrofauna 
(EKR) 

Stroomgebied Rijn  

Kreekrestanten Alm en 
Biesbosch 

NL09_15_2 SV R8 n.v.t. 0,55 0,3 0,6 

Stroomgebied Schelde  

Agger NL25_44 SV M14 0,6 0,5 0,4 0,55 

Rietkreek - Lange Water NL25_45 SV M14 0,6 0,5 0,4 0,55 

Stroomgebied Maas   

Beneden Donge NL25_22 SV R6 n.v.t. 0,45 0,33 0,55 

Tonnekreek complex NL25_30 SV M14 0,6 0,5 0,4 0,55 

Kruislandse kreken NL25_48 SV M14 0,6 0,5 0,4 0,55 

Gat van den Ham NL25_63 SV M14 0,6 0,5 0,4 0,55 

Aa vanaf Eeuwselse Loop tot 
Helmond 

NL38_3G SV R5 n.v.t. 0,45 0,22 0,55 

Beekerloop NL38_3O SV R4 n.v.t. 0,45 0,33 0,55 

Kleine Aa NL38_3P SV R4 n.v.t. 0,45 0,33 0,55 

Voordeldonkse Broekloop NL38_3Q SV R4 n.v.t. 0,45 0,33 0,55 

Bakelse Aa, Oude Aa en 
Kaweise Loop 

NL38_4E SV R4 n.v.t. 0,45 0,33 0,55 

Koningsvliet en Koppelsloot NL38_6G K M3 0,6 0,6 0,6 0,6 

Halsche Beek en Hooge Raam NL38_8F SV R14 n.v.t. 0,6 0,5 0,6 

Aa, Eeuwelscheloop en 
Kievitsloop 

NL99_BRA_02_3E SV R4 n.v.t. 0,45 0,33 0,55 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_14.html#noot_id1-3-2-5-6-1-9-1-3-1-2
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_14.html#noot_id1-3-2-5-6-1-9-1-5-1-2

