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directie Leefmilieu 
dienst Integraal Waterbeleid  

Provincieraadsbesluit  

betreft  Wijziging provinciaal subsidiereglement 
Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 
projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de 
categorie 

verslaggever Peter Hertog 

1.   Feitelijke en juridische gronden  

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.  

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.  

Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de 
toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met 
provinciale subsidies.  

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Decreet van 18 juli 2003 inzake het Integraal Waterbeleid. 

Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending. 

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu. 

Provinciaal reglement van 20 juni 2012 betreffende de subsidiëring van 
projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie. 

Voorstel van de Deputatie van (datum) 

 

2.   Motivering  

Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de Provincieraad de 
provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer 
betrekking hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en 
retributies en het inwendige bestuur van de provincie. Voorliggend 
subsidiereglement heeft betrekking op het waterbeleid van de Provincie Oost-

dossiernummer: 
1308067 
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Vlaanderen waarbij instanties die investeringswerken wensen uit te voeren op 
waterlopen van 2de en 3de categorie, worden ondersteund. 

 

3.   Besluit 

Enig artikel  

De Provincieraad stelt het reglement met betrekking tot de subsidiëring van 
projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie vast als volgt: 
 
Artikel 1  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1° project: 
een afgebakend geheel van activiteiten, beperkt in de tijd, die geen gewone 
ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken zoals omschreven in artikel 6 
van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, 
betreffen 

2° waterlopen 2 de en 3de categorie: 
waterlopen die in de 2de en 3de categorie gerangschikt zijn conform de 
bepalingen van de Wet van 28 december 1967 
 
3° de dienst:  
de dienst Integraal Waterbeleid van de directie Leefmilieu van het 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
 
4° erkende terreinbeherende natuurvereniging:  
een privaatrechtelijke rechtspersoon waarvan de statuten het natuurbehoud 
en/of de natuurbescherming als hoofdzakelijk en ondubbelzinnig doel bepalen, 
die gebieden beheert als natuurreservaat en als dusdanig wordt erkend op 
basis van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu. 
 
5° exploitant van een openbaar waterdistributienetw erk:  
de gemeente, de gemeentelijke regie, de intercommunale, de Vlaamse 
openbare instelling en alle andere exploitanten die een openbaar 
waterdistributienetwerk via leidingen beheren zoals omschreven in artikel 2, 3° 
van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending. 
 
 
Artikel 2 – Doelstelling van het reglement 
 
Met dit reglement wil de provincie gemeenten, polders en wateringen en 
erkende terreinbeherende natuurverenigingen financieel en inhoudelijk 
ondersteunen bij het uitvoeren van werken aan waterlopen van 2de en 3de 
categorie die uitgevoerd worden conform de doelstellingen en beginselen van 
het Decreet Integraal Waterbeleid. 
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Artikel 3 – Voorwerp 
 
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-
Vlaanderen voorziene kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement kan de Deputatie een subsidie toekennen aan Oost-Vlaamse 
gemeenten, aan polders en wateringen met minstens een deel van hun 
territoriaal gebied gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en aan erkende 
terreinbeherende natuurverenigingen voor de uitvoering van projecten op het 
grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 
Artikel 4 – Aanvraagcriteria 
 
4.1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende 
cumulatieve criteria voldaan zijn. 
 

A. De subsidie moet aangevraagd worden door een: 
a. gemeente 
b. polder of watering 
c. erkende terreinbeherende natuurvereniging 

 
De aanvragende instantie heeft minstens een deel van haar territoriaal 
gebied gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen of de projecten worden 
uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in het 
geval van erkende terreinbeherende natuurverenigingen. 
 
 

B. Het project wordt uitgevoerd door de onder A. vermelde rechtspersonen zelf 
of door het gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of een door de gemeente na een publieke 
marktbevraging aangestelde entiteit waarmee de exploitant van een 
openbaar waterdistributienetwerk een overeenkomst heeft afgesloten om te 
voldoen aan de uitvoering van de gemeentelijke saneringsplicht conform 
artikel 6 §3 van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd 
voor menselijke aanwending. 
 
 

C. Het project betreft:  
a. werken aan waterlopen van 2de en 3de categorie; 
b. werken aan waterbouwkundige infrastructuur op waterlopen van 2de en 

3de categorie; 
c. studies ter voorbereiding van projecten zoals bedoeld in a en b, die 

zullen leiden tot een uitvoeringsplan, een bestek, een meetstaat en 
een gedetailleerde kostenraming. 
 

Concrete voorbeelden van projecten zijn (niet-limitatieve lijst): 
- de aanleg van een overstromingsgebied; 
- de bouw van waterbouwkundige infrastructuur zoals pompen, 

stuwen,…; 
- investeringswerken aan waterbouwkundige infrastructuur, zoals 

automatisatie, telemetrie,…; 
- het herprofileren van waterlopen; 
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- het inrichten van de waterloop met het oog op ecologisch herstel 
(aansluiten meanders, herstel stroomkuilenpatroon, …); 

- de aanleg van visdoorgangen in waterlopen ten gunste van 
vismigratie; 

- de aanleg van zand- en/of slibvangen.  
 

D. Indien het een project aan een waterloop van 3de categorie betreft, moet dit 
een significant positief effect teweegbrengen op het in 2de categorie 
gerangschikt gedeelte van dezelfde waterloop.  
 
 

E. Het subsidieerbaar deel van de in C. bedoelde projecten heeft uitsluitend 
betrekking op 1 of meer van de volgende doelstellingen: 

a. het terugdringen van de risico's op overstromingen; 
b. het verbeteren, het herstellen en/of het in stand houden van de natuur 

en het natuurlijk milieu;  
c. het voorkomen, beperken of ongedaan maken van verdroging; 
d. het bieden van ruimte aan water en/of het watersysteem; 
e. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het 

watersysteem, waaronder de verhoging van de belevingswaarde in 
verstedelijkt gebied, het herwaarderen van watergebonden 
cultuurhistorische aspecten en vormen van zachte recreatie.  

 
 
4.2. Komen niet in aanmerking (niet-limitatieve lijst): 

- gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken zoals 
omschreven in artikel 6 van de Wet van 28 december 1967 betreffende 
de onbevaarbare waterlopen ; 

- projecten die betrekking hebben op waterlopen van 3de categorie die 
geen 2decategorie-gedeelte bevatten. 

 
 
 
Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
 
De aanvraagprocedure verloopt in twee stappen. Het indienen van een verzoek 
tot instelling van het project als eerste stap dient te worden onderscheiden van 
de eigenlijke indiening van de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie als 
tweede stap. 
 
5.1. Verzoek tot instelling van een project 
 
5.1.1. Dit verzoek kan op elk moment van het jaar ingediend worden.  
 
Een 'verzoek tot instelling' van een project omvat: 

a. de identiteit van de aanvrager; 
b. een beschrijving van het project, met titel, probleemstelling en mogelijke 

oplossingen 
c. een duidelijke situering op kaart van het project; 
d. een ruwe kostenraming van het voor subsidiëring in aanmerking 

komend deel; 
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e. indien relevant de intentie om Vlaamse en/of Europese subsidies aan te 
vragen ; 

f. voor projecten aan waterlopen van 3de categorie moet bijkomend het 
significant positief effect dat teweeggebracht wordt op het in 2de 
categorie gerangschikt gedeelte van dezelfde waterloop duidelijk 
worden aangetoond. 

 
Een 'verzoek tot instelling' van een project wordt zowel per brief (in 1 
exemplaar) als per e-mail aan de dienst bezorgd via het daartoe bestemde 
formulier. Dit formulier is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be. Het 
verzoek blijft 3 jaar van kracht. 
 
 
5.1.2. De dienst onderzoekt of het project voldoet aan de voorwaarden om in 
aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring. Hij stelt de aanvrager daarvan 
op de hoogte binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek ingaand vanaf 
de datum vermeld op de poststempel. In bevestigend geval wordt het project 
op dat moment 'ingesteld'. Het instellen van een project houdt geen enkel 
financieel engagement in vanwege het provinciebestuur maar is enkel een 
indicatie en louter richtinggevend voor het verdere verloop van het project. 
 
 
5.1.3. Indien het project niet aanvaard wordt, kan de aanvrager na ontvangst 
van de kennisgeving hiervan, binnen de 30 dagen een gemotiveerd bezwaar 
indienen bij de Deputatie. De Deputatie zal kennisnemen van het standpunt 
van de dienst en van de aanvrager en zal haar beslissing ter kennis brengen. 
 
 
 
5.2. Aanvraag voor subsidie 
 
5.2.1. Nadat het project is ingesteld, stelt de aanvrager een werkgroep samen 
waarin personeelsleden van de dienst moeten worden opgenomen. Deze 
werkgroep zorgt voor de begeleiding van de aanvrager zodat een degelijk 
dossier wordt opgebouwd. De werkgroep dient het afgewerkte dossier gunstig 
te evalueren vooraleer de aanvrager een 'aanvraag voor subsidie' kan 
indienen. 
 
 
5.2.2. Indien zou blijken dat met de aanbestedingsprocedure van het project 
reeds werd gestart vóór de eerste samenkomst van de werkgroep, vervalt de 
instelling van het project en kan geen aanvraag voor een subsidie worden 
ingediend. 
 
 
5.2.3. De 'aanvraag voor subsidie' voor projecten zoals omschreven in artikel 4 
(4.1.C. a. en b.)  omvat : 
 

- de identiteit van de aanvrager; 
- een beschrijving en titel van het project, een probleemstelling en korte 

omschrijving van de uit te voeren werken 
- een duidelijke situering op kaart van het project; 
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- de aanbestedingsbundel van de werken, die resulteert uit de 
besprekingen met de werkgroep vermeld in artikel 5 (5.2.1.), bestaande 
uit de bijhorende ontwerpplannen, het bestek, de samenvattende 
opmetingsstaat en een gedetailleerde kostenraming van de werken; 

- het verslag van de werkgroep vermeld in artikel 5 (5.2.1.) waaruit de 
gunstige evaluatie van het dossier blijkt; 

- de vergunningen die eventueel nodig zijn om de werken te kunnen 
uitvoeren of de aanvragen die daartoe werden ingediend; 

- een bewijs van verwerving van de gronden, noodzakelijk voor de 
uitvoering van het project; 

- een bewijs van de subsidies van Vlaamse en/of Europese instanties die 
voor het project al verkregen, toegezegd en/of aangevraagd zijn.  
 

 
De 'aanvraag voor subsidie' voor projecten zoals omschreven in artikel 4 
(4.1.C. c.) omvat : 

- de identiteit van de aanvrager; 
- een duidelijke situering op kaart van het project; 
- een beschrijving en titel van het project, een probleemstelling en korte 

omschrijving van de uit te voeren studie 
- de aanbestedingsbundel die resulteert uit de besprekingen met de 

werkgroep vermeld in artikel 5 (5.2.1.), bestaande uit het bestek, de 
samenvattende opmetingsstaat en een gedetailleerde kostenraming 

- het verslag van de werkgroep vermeld in artikel 5 (5.2.1.) waaruit de 
gunstige evaluatie van het dossier blijkt; 

- een bewijs van de subsidies van Vlaamse en/of Europese instanties die 
voor het project al verkregen, toegezegd en/of aangevraagd zijn.  

 
 
5.2.4. Deze aanvraag wordt via het daartoe bestemde formulier, te vinden op 
www.oost-vlaanderen.be, in één exemplaar schriftelijk ingediend bij de 
Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, p.a. dienst Integraal Waterbeleid 
van de directie Leefmilieu en eveneens per e-mail doorgestuurd naar de dienst 
ten laatste op 6 december om in aanmerking te kunnen komen voor 
subsidiëring in het daaropvolgende jaar. De poststempel of de datum van het 
ontvangstbewijs van het schriftelijk exemplaar geldt als bewijs.  
 
 
5.2.5. Indien de aanvraag onvolledig is, verzoekt de dienst per e-mail de 
aanvrager om de nodige aanvullingen te bezorgen binnen de in de e-mail 
gestelde termijn. De deputatie wijst de aanvraag af als onontvankelijk indien de 
aanvrager van de subsidie niet binnen de in de e-mail gestelde termijn passend 
gevolg geeft aan dit verzoek. 
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Artikel 6 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 
 
6.1. Het bedrag van de subsidie voor projecten zoals bedoeld in artikel 4 
(4.1.C.) wordt bepaald op basis van de volgende regels: 
 

1. de subsidie bedraagt maximaal 300.000 EUR per project aan een 
waterloop van 2de categorie en maximaal 150.000 EUR per project aan 
een waterloop van 3de categorie;  

2. enkel het aan de waterloop gerelateerde deel van een project komt voor 
subsidie in aanmerking; 

3. enkel het nog niet door een Vlaamse en/of Europese instantie 
gesubsidieerde deel van een project komt voor subsidie in aanmerking; 

4. het subsidieerbaar deel van een project wordt voor 60 % respectievelijk 
30 % gesubsidieerd indien het een waterloop van 2de, respectievelijk 3de 
categorie betreft. 

 
 
6.2. De projecten worden beoordeeld en gerangschikt op basis van: 

- de mate waarin de doelstellingen zoals omschreven in artikel 4 (4.1.E.) 
in het project gerealiseerd worden; 

- de positieve impact van het project op het watersysteem; 
- de voorziene kredieten op het budget van de provincie voor het 

dienstjaar volgend op de 'aanvraag voor subsidie'. 
 
 
6.3. De dienst doet een voorstel van toekenning van subsidie op basis van 
deze rangschikking. Het bedrag van de subsidie wordt, rekening houdend met 
de regels vermeld onder 6.1., berekend op basis van de gedetailleerde 
kostenraming van het project, met inbegrip van de BTW (indien van 
toepassing). 
 
 
6.4. Vervolgens kent de Deputatie de subsidies toe aan de gunstig 
gerangschikte projecten rekening houdend met de voorziene kredieten op het 
budget van de provincie voor het dienstjaar volgend op de 'aanvraag voor 
subsidie'. 
Ze doet dit telkens vóór 1 februari. De aanvragers die een 'aanvraag voor 
subsidie' hebben ingediend, worden in kennis gesteld van deze bedragen.  
 
 
6.5. Vóór de aanvang van de uitvoering van het project stuurt de aanvrager 
aan de dienst afschriften van het gunningsbesluit, van het bevel tot aanvang 
van de werken, van de verleende vergunningen en van de eventueel 
toegekende Vlaamse en/of Europese subsidies. 
 
 
6.6. Het definitieve bedrag van de subsidie waarop de aanvrager recht heeft, 
bedraagt maximaal het vastgelegde bedrag op het budget van de provincie. 
Indien dit vastgelegde bedrag na de gunning van het project hoger blijkt te zijn 
dan 60% (2de categorie) resp. 30 % (3de categorie) van het bedrag van de 
gunning, dan wordt het definitief bedrag van de subsidie gereduceerd tot 60 % 
(2de categorie) resp. 30 % (3de categorie) van het bedrag van de gunning.  
  



 p. 8 

./... 

309084552 

6.7. Geen Vlaamse of Europese subsidies  
Voor zover geen Vlaamse en/of Europese subsidies verkregen worden, mag 
de aanvrager na elk kwartaal een afrekening indienen van de gemaakte kosten 
van dat kwartaal, vergezeld van de nodige bewijsstukken. Het bedrag van de 
subsidie dat per ingediende afrekening wordt uitbetaald is gelijk aan het 
definitieve bedrag van de subsidie zoals vermeld in artikel 6 (6.6.) gedeeld door 
het bedrag van de gunning, vermenigvuldigd met het bedrag van de 
afrekening, en dit tot het definitieve bedrag van de subsidie is bereikt. 
 
 
6.8. Vlaamse of Europese subsidies  
Wanneer voor het project ook subsidies van Vlaamse en/of Europese 
instanties worden verkregen, dan wordt de provinciale subsidie herberekend op 
basis van artikel 6 (6.1.), rekening houdend met deze extra subsidies voor het 
project. 
 
Voor de berekening van de provinciale subsidie worden eerst de verkregen 
subsidies van de Vlaamse en/of Europese instanties afgetrokken van het 
bedrag van het subsidieerbaar deel van het project.  
 
De aanvrager maakt een overzicht van de ontvangen Vlaamse en/of Europese 
subsidies en een voorstel van berekening van de provinciale subsidie. Hij dient 
dit voorstel in samen met een overzicht van de gemaakte kosten vergezeld van 
de nodige bewijsstukken. In dit geval kunnen subsidies niet per kwartaal 
worden opgevraagd, maar worden ze in één keer uitbetaald na de uitvoering 
van het project. 
 
 
6.9. In elk geval mag de som van alle verkregen subsidies niet meer bedragen 
dan de kostprijs van het project.  
 
 
6.10. Afrekeningen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 december van het 
jaar waarin de subsidie werd toegekend. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, 
moet tegen uiterlijk 1 december per brief een gemotiveerde vraag tot uitstel 
worden gevraagd aan de Deputatie. Dat uitstel kan voor ten hoogste 2 jaar 
worden toegekend onder voorbehoud van beschikbaarheid van kredieten. 
Eventueel nog later ingediende afrekeningen komen niet meer in aanmerking 
voor subsidiëring. 
 
 
Artikel 7 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 
 
De aanvrager verbindt zich ertoe: 
 
1° naar gelang van het geval, de samenwerking met e n/of het logo van de 
provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare wijze te vermelden en/of aan te 
brengen bij alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het project.  
2° een vertegenwoordiger van het bestuur ten allen tijde toe te laten het project 
ter plaatste evalueren. 
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Artikel 8 – Beslissingsprocedure 
 
De aanvragen van de subsidie worden voorgelegd aan de Deputatie, die 
beslist op basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 6. 
 
 
Artikel 9 – Onontvankelijkheid van de aanvragen 
 
Een aanvraag voor subsidie is onontvankelijk in volgende gevallen: 

• er is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 4 ; 
• er heeft geen instelling van het project plaatsgevonden conform artikel 5 

(5.1.) 
• de aanvraag voor subsidie werd te laat ingediend conform artikel 5 

(5.2.4.); 
• het verzoek tot bijkomende documenten/motivering zoals vermeld in 

artikel 5 (5.2.5.) werd niet binnen de gestelde termijn ingewilligd ; 
• de werkgroep zoals bedoeld in artikel 5 (5.2.1.) heeft vastgesteld dat de 

aanbestedingsprocedure reeds werd gestart vóór de eerste 
samenkomst van de werkgroep. 

 
 
Artikel 10 – Inwerkingtreding 
 
Het reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten gerelateerd aan 
waterlopen van 2de en 3de categorie treedt in werking op 1 februari 2014. 
Het Reglement van 20 juni 2012 betreffende de subsidiëring van projecten 
gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie, uitgevoerd door polders, 
wateringen of gemeenten, wordt met ingang van dezelfde datum opgeheven.  
 
 
Artikel 11 – Overgangsbepalingen  
 
De verzoeken tot instelling van een project (voorheen princiepsaanvragen) die 
in 2012 respectievelijk 2013 door de deputatie werden aanvaard op basis van 
het reglement van 20 juni 2012 betreffende de subsidiëring van projecten 
gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie, worden beschouwd als in 
2012 respectievelijk 2013 ingestelde projecten voor zover deze projecten nog 
voor subsidie in aanmerking komen op basis van artikel 4 (4.1.C.) van 
onderhavig besluit. 
 
 
Artikel 12 – Controle en sancties 
 
De provincie heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) 
controleren overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen 
en de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat, 
afhankelijk van het subsidiebedrag, de controlemechanismen enerzijds en een 
opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal 
moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie anderzijds.  
 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen bij het verzoek tot 
instelling, bij de aanvraag voor subsidie of in de in te dienen stukken of dat het 
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reglement niet correct werd nageleefd, kan de Deputatie, onverminderd het 
bepaalde in het vorige lid, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige 
provinciale subsidies.  
 
 
Artikel 13 – Betwistingen 
 
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 
van dit reglement.  

 

Gent,       

namens de Provincieraad: 

de provinciegriffier, de voorzitter, 
Albert De Smet Marc De Buck 
 


