
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 12 juli 2022  
Ons kenmerk 28/5.5/2022001074 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Kassier voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie Fluvius; afzien 
van toepassing voorhangprocedure  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik 
maken van de landelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Via die regeling  
kunnen zij een bijdrage van het Rijk krijgen voor de uitvoering van klimaat- 
adaptatiemaatregelen. Landelijk is 200 miljoen cofinanciering beschikbaar voor 
klimaat-adaptieve maatregelen.  
Het samenwerkingsverband Fluvius is door het Rijk aangemerkt als werkregio.  
De regeling voorziet in maximaal één derde subsidie van projectbegrotingen. Het 
bedrag kan gebruikt worden om klimaat adaptieve maatregelen versneld uit te 
voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatie-
maatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.   
 
De klimaatadaptatiemaatregelen dienen waar mogelijk meerdere Ruimtelijke 
Adaptatie-doelen, te weten wateroverlast, droogte, gevolgenbeperking bij over-
stromingen. De fysieke maatregelen versterken bij voorkeur ook andere doelstel-
lingen, bijvoorbeeld op het vlak van waterkwaliteit, hittestress, vergroening,  
natuur/biodiversiteit, energietransitie en volksgezondheid.   
 
Voor de uitvoering van maatregelen in de werkregio Fluvius is door het Rijk door 
middel van de regeling een subsidiebedrag van € 5.042.000,-- beschikbaar in de 
periode van 2021 tot en met 2027. Wij zijn in de samenwerkingsovereenkomst 
aangewezen om als kassier op te treden voor de werkregio Fluvius en zullen de 
toegekende middelen aan de Fluvius partners als subsidie doorgeleiden aan de 
desbetreffende partners. 
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Op grond van deze Specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk legt het Rijk in een 
beschikking aan de provincie de maatregelen per deelnemende partij vast. Wij 
kunnen bij doorgeleiding van de rijkssubsidie geen aanvullende voorwaarden 
stellen. Om die reden is het niet wenselijk of mogelijk de voorhangprocedure  
te volgen. Op grond van artikel 5.1, tweede lid van de Algemene subsidieveror-
dening laten wij deze dan ook achterwege bij het verstekken van middelen uit 
hoofde van onze kassiersrol voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 
 


