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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen,21 mei2019
Ons kenmerk 21 15.1 1201 9001 07S
Behandeld door mevrouw M. F. Kers (0592) 36 52 44
Onderwerp: Subsidieverstrekking DAW-projecten 201 g

Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel L3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 909.815,16 subsidie te verlenen aan Land- en
tuinbouworganisatie Noord (LTo-Noord) voor Deltaplan Agrarisch waterbeheer
(DAW)-projecten in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta
(WDOD), uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014-2020 (pop3) omvat
een aanzienlijke som aan middelen. Een belangrijk deel van de middelen is afkomstig
uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze middelen werden voorheen als di-
recte betalingen ingezet voor de landbouw. Het Rijk heeft besloten deze middelen
(modulatiemiddelen) in te zetten voor internationale doelen, waaronder de Kader-
richtlijn water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. voor Drenthe gaat het hierbij om een
bedrag van € 8.080.000,--.

Op 24 oktober 2016 hebben de vier waterschappen en de provincie de Bestuursover-
eenkomst inzet DAW ondertekend. Bestuurlijk is afgesproken dat deze overheden in
Drenthe een gelijk bedrag (€ s.0s0.000,--) aan middelen beschikbaar stellen.

Op 18 april2017 hebben wij de Uitvoeringsregeting DAW vastgestetd.
Wij hebben op 23 november 2018 de openstellingen vastgesteld voor verbetering van
waterkwaliteit, het voorkomen van droogteschade en tegengaan van maaivelddaling
en voor het opstellen van waterplannen in het beheergebied van het wDoD.
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ln deze drie openstellingen hebben wij en het wDoD de doelgroepen uitgenodigd om
subsidie aan te vragen voor projecten ten behoeve van activiteiten die betrekking
hebben op het verbeteren van de waterkwaliteit, activiteiten die betrekking hebben op
het voorkomen van droogteschade in droge gebieden en op de maaivelddaling van de
veenweidegebieden en activiteiten die betrekking hebben op het vergroten van kennis
en inzicht in de wateropgaven. LTO-Noord heeft een drietal subsidieaanvragen in-
gediend. De aanvragen zijn getoetst aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling
DAW.

Wij zijn voornemens een subsidie van in totaal € 909.815,16 te verlenen aan LTO-
Noord voor een drietal projecten:
r project Gebundelde uitvoering DAW WDOD, waterkwaliteit. Hiervoor bedraagt de

subsidie € 410.169,72;
o project Gebundelde uitvoering DAW wDoD, droogte en maaiveld. Hiervoor

bedraagt de subsidie € 282.398,72,
o project Gebundelde uitvoering DAW WDOD, waterplannen. Hiervoor bedraagt de

subsidie €. 217 .246,7 2.

Het WDOD draagt voor 50% bij aan deze subsidie

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

md/coll
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