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Onderwerp: Subsidiëring Project Paardetangen waterschap Hunze en Aa's
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 209.850,-- subsidie te verlenen aan het
waterschap Hunze en Aa's uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken (voorhangprocedure).

Wij hebben het voornemen de gevraagde middelen aan het waterschap Hunze en
Aa's beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden aan het project Paardetangen,
onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland. Het doel van het project is realisatie van natuurmaatregelen ten behoeve van de inrichting van 25 hectare NNN en
bijbehorende kavelaanvaardingswerken.
ln dit project is er een kans werk met werk te maken, waardoor tijd en geld bespaard
kunnen worden. Het Project Paardetangen hoort bij het deelprogramma Hunze en
wordt door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerd. Het project bestaat uit twee onderdelen: watermaatregelen (KRW) en natuurmaatregelen (NNN). Het waterschap
heeft voor de watermaatregelen van het project een POP-subsidie gekregen met een
oorspronkelijke deadline in 2019. Tijdens de planvorming was het de verwachting dat
de natuurmaatregelen niet tegelijkertijd met de watermaatregelen uitgevoerd konden
worden. De gronden waarop de natuurmaatregen uitgevoerd moeten worden waren
nog deels in bezit bij agrariërs en het was de verwachting dat deze pas na afloop van
de deadline van het POP-project beschikbaar zouden komen.
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lnmiddels is de situatie gewijzigd: het POP-project is onder andere door PFAS en stikstofproblematiek vertraagd en de gronden waar de natuurmaatregelen uitgevoerd
moeten worden zijn obstakelvrij. Daardoor kunnen de natuurmaatregelen alsnog tegelijkertijd met de watermaatregelen worden uitgevoerd door de aannemer.
Er hoeft geen extra aanbesteding gedaan te worden voor de natuurmaatregelen en
dat scheelt veel tijd, geld en menskracht. Voor de natuurmaatregelen heeft de provincie geld gereserveerd in de begroting (valt onder doelen en middelen van Pro-

gramma Natuurlijk Platteland).
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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