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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie 0GB 

van 22 januari 2020 over subsidies DAW 

Geachte voorzitter/leden, 

In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (0GB) van 22 januari 2020 

hebben wij toegezegd dat wij u informeren over de verstrekte subsidies voor de projecten 

die voortkomen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Met deze brief geven wij 

invulling aan deze toezegging. 

In de Statenbrief met kenmerk 46/5.3/2019002438 van 12 november 2019 zijn uw Staten 

geïnformeerd over de Kaderrichtlijn Water. In deze brief is op nationaal niveau ingegaan op 

het belang van DAW voor de kwaliteit van de oppervlaktewateren. In deze brief willen wij in

gaan op de uitrol van DAW in Drenthe. 

Achtergrond POP3 en DAW 

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014-2020 (POP3) stelt middelen 

beschikbaar voor de landbouwsector. Een belangrijk deel van de middelen is afkomstig uit 

het (Europese) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze middelen worden als directe be

talingen ingezet voor de landbouw (zogenaamde Pijler 1 middelen). 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. Met deze bijdrage wordt uitvoering gegeven 

aan het DAW. Hiervoor hebben de vier waterschappen en de provincie Drenthe op 

24 oktober 2016 de Bestuursovereenkomst inzet DAW ondertekend. 

In deze bestuursovereenkomst is onder andere vastgelegd dat de POP3-middelen ingezet 

worden voor grotere waterschapsprojecten voor de realisatie van KRW-doelen en waterbe

schikbaarheid en dat de regionale middelen vooral ingezet worden voor DAW-maatregelen 

voor de agrarische sector. 
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Hiermee verwachten wij uw Staten voldoende informatie over dit onderwerp verstrekt te 

hebben. Tijdens de informatieve Statenbijeenkomst voor KRW en DAW (vanwege corona 

voor onbepaalde tijd uitgesteld) kan nader op zaken worden ingegaan. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

md/coll. 


