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Onderwerp: Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Water-
beheer (DAW) verminderen van perceelsemissie 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 €346.942,29 subsidie te verlenen aan
LTO-Noord uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure'). Het waterschap Hunze en
Aa's draagt voor 50% bij aan deze subsidie. Het provinciale aandeel is daarmee
€ 173.471,15.

Het project waarvoor DAW-subsidie is aangevraagd, draagt bij aan de realisatie van
de provinciale doelstellingen zoals geformuleerd in de begroting onder: "2.4.03 De
zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam voorzie-
ningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater" in het provinciale programma
"2. Stad en platteland ruimte bieden en richting geven".

LTO-Noord heeft met het waterschap voor het DAW op het gebied van waterkwaliteit
de volgende doelstelling geformuleerd: het bereiken van een betere waterkwaliteit:
- 80% van de knelpunten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en nu-

triënten opgelost in 2021;
- 100o/o van de knelpunten opgelost in 2027 .

Voorliggend project beoogt een bijdrage te leveren aan het bereiken van deze doel-
stelling.

Daarnaast zal het project bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen in de
Tweede Nota Gewasbescherming en hiermee aan het tienpuntenplan gewasbescher-
mingsmiddelen van waterschap Hunze en Aa's dat (voor het gehele beheergebied)
het volgende doel heeft:
- maximaal twee overschrijdingen in 2023.
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Het project heeft als doel om landbouwers voor te lichten over de te nemen maatre-
gelen op hun bedrijf om emissies vanaf de percelen te verminderen. Maatregelen, die
de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via perceelafspoeling tegengaan, zijn
ook effectief voor stikstof en fosfor.
De verwachting is dat in dit project uiteindelijk zeventien landbouwers (er is ruimte
voor meer deelnemers) één of meerdere investeringen doen om perceelsemissies te
beperken of te voorkomen, door voor minimaal € 595.000,-- te investeren in fysieke
maatregelen.
Binnen het project kan de subsidie onder andere aangewend worden voor spuittech-
nieken die drift vergaand reduceren zoals een wingsprayer, het gebruik van sensor
gestuurde of andere selectieve spuitapparatuur, of het toepassen precisiebemesting
(GPS, rijenbemesting en dergelijke).

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014-2020 (POP3) stelt mid-
delen beschikbaar voor de landbouwsector. Het Rijk heeft besloten een deel van deze
middelen in te zetten voor internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn water (KRW)
en de Nitraatrichtlijn (de zogenaamde modulatiemiddelen). Op landelijk niveau hebben
het Rijk, LTO-Nederland en de koepels afgesproken dat de regionale overheden met
een even grote cofinanciering bijdragen. Voor de provincie Drenthe gaat het hierbij om
een totaalbedrag van € 8.080.000,--.
Drenthe heeft met de waterschappen in het bestuursakkoord "Bestuursovereenkomst
inzet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) provincie Drenthe en waterschappen"
(d.d. 24 oktober 2016) de afspraak gemaakt dat de waterschappen met 50% bijdragen
in de subsidies.

Wij hebben op 19 november 2019 het Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW
Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa's vastgesteld. ln deze openstelling hebben
wij de doelgroepen uitgenodigd om subsidie aan te vragen voor projecten ten behoeve
van het verminderen van de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en mest-
stoffen vanaf de landbouwpercelen. Naar aanleiding van deze openstelling heeft
LTO-Noord een subsidieaanvraag ingediend.

De subsidie is gericht op bovenwettelijke maatregelen in de landbouwsector die
verder gaan dan de geldende Unie-normen of nationale normen. De subsidie aan de
landbouwers bedraagt 40o/ovan de investeringen, met een maximum van € 14.000,--
per ondernemer.

De subsidie heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de internationale doelstel-
lingen zoals beoogd in de KRW en/of de Nitraatrichtlijn. Daarnaast kan de subsidie
een bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelen. De doelstelling van de subsidie
is om de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te verbeteren.
Het ingediende project voldoet aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling DAW

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

md/coll

voorzitter


