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Geachte voorzitter/l eden,

Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen,
zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en
waterrobuuste inrichting. Verschillende overheden en organisaties werken aan
het programma, onder leiding van de deltacommissaris. Dit is de onafhankelijke
regeringscommissaris voor het nationaal Deltaprogramma. Het Deltaprogramma
is opgebouwd rond drie thema's: waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke
adaptatie.
Het algemene beleid voor het thema zoetwater in het Deltaprogramma is in
2015 vastgelegd in de Deltabeslissing Zoetwater.
De deltabeslissing Zoetwater en het bijbehorend Deltaplan Zoetwater (DPZ)

beogen dat Nederland in de toekomst, ook in drogere perioden, over voldoende
zoetwater beschikt, voor de landbouw, voor de natuur, voor een aantrekkelijke
leefomgeving en een sterke economische positie. Verspreid over Nederland zijn
daarvoor maatregelen voor zuinig gebruik, vasthouden en aanvoeren van zoet-
water gepland.

Extra rijksmiddelen
Ten behoeve van het programma zandgronden Noord-Nederland en het project
beekherstel Hunze en Drentsche Aa, worden in de periode 2O22tot en met 2027

door het Rijk extra middelen ingezet met een omvang van € 20.675.000,--.
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De provincie Drenthe wordt voor deze activiteiten de coórdinerende provincie

en als zodanig vervullen wij namens de samenwerkingspartners (gemeenten,

waterschappen en LTO-Noord) de rol van kassier in het verstrekken van finan-
ciële middelen.

Voor de tweede fase, die loopt van 2022tot en met 2027, is een nieuw maat-
regelenprogramma in voorbereiding voor DPZ. Provincies, waterschappen, ge-

meenten, terreinbeheerders, drinkwaterbedrijven en landbouw dienen hiervoor
maatregelenpakketten in. Over de ingediende maatregelen, verleent het Rijk

25% subsidie uit het Deltafonds.

Zoetwaterregio's
Drenthe ligt in twee zogenaamde zoetwaterregio's, namelijk Zoetwater
Oost-Nederland (ZON) en lJsselmeergebied/Noord-Nederland. De zuidelijke helft
van de provincie met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse

Delta valt in ZON, het noordelijke deel met Hunze en Aa's en Noorderzijlvest ligt
in lJsselmeergebied/Noord-Nederland. Voor beide regio's zijn maatregelen-
programma's opgesteld en worden bestuursakkoorden gesloten die door alle be-

trokken partijen ondertekend worden.

Voor het Drentse aandeel in het werkprogramma ZON ontvangt de provincie
€ 10.344.843,-- subsidie. Voor het provinciale aandeel in het programma zand-
gronden Noord-Nederland bedraagt de subsidie € 6.61 1.921,--. Deze bijdragen
komen ten goede aan projecten die al gepland zijn en gefinancierd worden uit
het bestaande budget van het Programma Natuurlijk Platteland.

Afwij ken voorha ng procedure
Voor het uitoefenen van de kassiersrol in de eerste fase, maken wij gebruik van

de afwijkingsbevoegdheid zoals benoemd in artikel 5.1.1 van de Algemene
Subsidie Verordening provincie Drenthe 2017 (ASV) door op grond van artikel
1.3, de zogenaamde voorhangprocedure, niet toe te passen bij het verstrekken
van middelen voor het programma zandgronden Noord-Nederland en het
project beekherstel Hunze en Drentsche Aa.

Het pakket maatregelen en de budgetten per deelnemende partij worden door
het Rijk vastgelegd in een beschikking aan de provincie Drenthe. Wij hebben ver-
volgens de taak om de subsidies aan de andere partijen door te geleiden. ln de

Specifieke Uitkering (SPUK) die ten grondslag ligt aan de subsidieverstrekking, is

opgenomen dat de ontvangende instantie geen aanvullende voorwaarden aan

de besteding van de subsidie mag stellen. Het afwijken van de ASV is mede
mogelijk, omdat het gaat om activiteiten waarvoor ook door andere bestuurs-
organen subsidie wordt verstrekt.

Tot slot
De beschikking van het Rijk geldt als een bindend advies aan het college van

Gedeputeerde Staten van Drenthe. Om de subsidies van het Rijk te kunnen door-
geleiden aan de partners, wordt een subsidieregeling opgesteld die ter besluit-
vorming aan ons college wordt voorgelegd.
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Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


