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Onderwerp: Voornemen tot subsidieverlening aan de waterschappen Noorderzijlvest,

Hunze en Aa's, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, alsmede aan de
gemeente Coevorden

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben in onze vergadering van 22 maart jl. gesproken over het overdragen van

de rijksbijdragen uit het Deltafonds aan de gemeente Coevorden en aan de water-

schappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen
Het betreft hierbij de volgende bijdragen die de provincie in de period e 2015 tot 2016

zal gaan overdragen.
. Gemeente Coevorden
o WaterschapNoorderzijlvest
o Waterschap Hunze en Aa's
o Waterschap Drents Overijsselse Delta
o WaterschapVechtstromen

Toelichting

Deltaprogramma Zoetwater
Het nationale Deltaprogramma Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maat-

regelen om de zoetwatervoorziening in Nederland bestendig te maken tegen de toe-

komstige effecten van klimaatverandering en om bestaande knelpunten aan te pak-

ken.

ln 2014 hebben alle partijen (Rijk, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en ge-

bruikers) programma's aangeleverd voor de zoetwatermaatregelen. Deze program-

ma's hebben geleid tot een bijdrage van € 150.000.000,-- uit het Deltafonds ter finan-

ciële ondersteuning van de regionale programma's.

€. 5.500,--

€ 15.000,--
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€ 1.647.000,..

€ 1.500.000,-
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Bestu u rsovereen komsten
Op 7 september 2015 hebben bestuurders de afspraken tussen partijen over de reali-

satie van de zoetwatermaatregelen vastgelegd in regionale bestuursovereenkomsten.

De provincie Drenthe heeft de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge

Zandgronden Oost-Nederland 2016-2021 en de Bestuursovereenkomst Zoetwater-
maatregelen lJsselmeergebied 2016-2021 ondertekend. ln deze bestuursovereen-

komsten zijn onder meer vastgelegd:
o de verantwoordelijkheden van Rijk en regionale partijen;

¡ de financiële bijdragen van regionale partijen en het Rijk (uit het Deltafonds);
o de financiêle bijdragen en verplichtingen tussen de regionale partijen onder-

ting.

De zoetwatermaatregelen in Zuid-Drenthe zijn vastgelegd in het Werkprogramma
Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden regio Oost 2016-2021en de maatregelen

in Noord-Drenthe in het Werkprogramma Zoetwatermaatregelen lJsselmeergebied

2016-2021. Deze werkprogramma's zijn onderdeel van de bestuursovereenkomsten

Rijksbijdrage uit het Deltafonds
Het Rijk stelt voor de periode 2015-2021 in totaal€ 3.367.540,-- uit het Deltafonds

beschikbaar voor de maatregelenprogramma's (in Drenthe) aan de gemeente Coe-

vorden en aan de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Drents Overijsselse
Delta en Vechtstromen. Het Rijk keert deze bijdragen als decentralisatie-uitkering via

het Provinciefonds uit. De provincie Drenthe draagt deze middelen via beschikkingen

aan de waterschappen en Coevorden over.

Elk jaar beoordeelt het Rijk de hoogte van de jaarlijkse bijdragen en maakt dat bekend

via de Meicirculaire. De provincie verstrekt de bijdragen uit het Deltafonds aan de

regionale partners conform het kasritme waarin het Rijk deze bijdragen uitkeert en aan

het Provinciefonds verstrekt. Het verwachte kasritme is in onderstaande tabel weer-
gegeven. ln de beschikkingen is opgenomen dat de provincie de bijdragen verstrekt
onder de voorwaarde dat het Rijk de middelen uit het Deltafonds beschikbaar blijft

stellen.

Conform de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012

De Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012 (artikel 3) schrijft voor dat u bij sub-

sidies boven de € 150.000,-- in de gelegenheid moet worden gesteld op voorhand uw

wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

3.367.54025.000 333.995 516.670 525.375 655.500 655.500 655.500
2A'15 2016 2017

Kasritme
2018 2A19 2020 2421

Totaal
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Wij zullen het voornemen tot verlenen van een subsidie van in totaal€ 3.367.540,--
laten omzetten in een definitieve subsidieverlening, als na twee weken na dagtekening
van deze brief is gebleken dat uw Staten geen wensen of bedenkingen van dermate
ernstige aard inbrengen, dat wij van die subsidieverlening moeten afzien.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter

wa.co


