
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 12 april 2022  
Ons kenmerk 15/5.3/2022000555 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In de Statenbrief met kenmerk 49/5.3/2020002435 van 1 december 2020 zijn uw 
Staten geïnformeerd over de evaluatie van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW). Op 15 oktober 2021, hebben de provincie en de vier waterschappen 
Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen een 
verlenging van het bestuursakkoord DAW ondertekend. Er is voor deze ver- 
lenging gekozen om de periode te overbruggen tot er een nieuw Gemeenschap-
pelijke Landbouw Beleid (GLB) is. In deze tussenfase is op basis van dit bestuurs-
akkoord budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van nieuwe maatregelen. 
Evenals het bestuursakkoord DAW dient ook de subsidieregeling verlengd te 
worden. De Subsidieregeling DAW 2022 stelt de kaders om de subsidies te  
kunnen verstrekken. Daarmee wordt invulling gegeven aan het bestuursakkoord.  
 
Koppeling met POP3 
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland (POP3) omvat een aan-
zienlijke som aan middelen die voor waterdoelen kunnen worden ingezet. Een 
belangrijk deel van de middelen is afkomstig uit het GLB. Deze middelen werden 
voorheen als directe betalingen ingezet voor de landbouw. Het Rijk heeft be- 
sloten deze middelen (modulatiemiddelen) in te zetten voor internationale  
doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nitraatrichtlijn. 
Op 21 september 2021 hebben wij ingestemd met het POP3 “Openstellingsbesluit 
Maatregelen Niet-productieve investeringen water 2021”. Daarmee zijn Europese 
middelen beschikbaar gekomen om watersysteemmaatregelen te realiseren,  
gericht op de zoetwatervoorziening, het voorkomen van wateroverlast en de  
waterkwaliteit. Landelijk is afgesproken dat de regio (provincie en water- 
schappen) als tegenprestatie 50% contrafinanciering beschikbaar stelt voor het 
DAW, de zogenaamde regionale middelen.  



 

 

Het Rijk verwacht van de provincies dat zij hierover afspraken maken met de  
waterschappen. Met het bestuursakkoord DAW 2022-2023 geven wij invulling 
aan deze afspraak. 

 
Doelstelling DAW 
LTO-Nederland heeft op uitnodiging van de rijksoverheid het DAW opgesteld. 
Door de regionale middelen in te zetten voor het DAW, wordt tegemoet ge- 
komen aan de wens van de minister dat de regio contrafinanciering beschikbaar 
stelt.  
Door middel van het DAW wil de sector een bijdrage leveren aan de water- 
opgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en 
duurzame landbouw. Met behulp van het DAW wordt maatwerk geboden om 
met name waterkwaliteitsproblemen op het gebied van nutriënten en be- 
strijdingsmiddelen op te lossen. Binnen het DAW ondernemen agrariërs zelf acti-
viteiten en initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, 
de grondwateraanvulling en de waterbeschikbaarheid. Deze maatregelen dragen 
ook bij aan de provinciale doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water en de  
Nitraatrichtlijn. Kerngedachte van het DAW is dat de land- en tuinbouwsector 
zelf op vrijwillige basis het initiatief neemt voor de ontwikkeling en uitvoering 
van projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een 
duurzame bedrijfsontwikkeling. 
Zie voor meer informatie https://agrarischwaterbeheer.nl/. 
 
Transitieperiode POP3 en DAW 
Tussen de afgelopen programmaperiode POP3 (2014-2020) en de start van het 
nieuwe GLB is er sprake van een transitieperiode van twee jaar (2021 en 2022). 
Landelijk zijn tussen Rijk en regio bestuurlijke afspraken gemaakt over de contra-
financiering van maatregelen gedurende de transitieperiode voor de realisatie 
van internationale doelen in het kader van POP3-pijler 1 door middel van niet-
productieve investeringen. Het Rijk heeft besloten om voor de twee transitiejaren 
middelen vanuit het GLB in te zetten voor deze internationale doelen. Inzet van 
regionale middelen is voor het Rijk een voorwaarde om in Drenthe € 3.000.000,-- 
aan POP3-middelen beschikbaar te stellen voor waterdoeleinden. De minister 
heeft bij de besluitvorming in de Tweede Kamer aangegeven dat de POP3-
middelen (modulatiemiddelen) benut worden om agrariërs te ondersteunen bij 
investeringen en innovaties om te voldoen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn 
en de KRW.  
 
Bestuursakkoord DAW Drenthe 
De provincie en de waterschappen werken samen aan de verbetering van de  
waterkwaliteit, waterkwantiteit en de juiste hoeveelheid water op de juiste plek 
en hebben besloten om deze samenwerking in het DAW voort te zetten gedu-
rende de transitieperiode. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Bestuursover-
eenkomst inzet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) provincie Drenthe en 
waterschappen die op 15 oktober 2021 is ondertekend.  
In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt tussen provincie en water-
schappen over de bijdragen die partijen beschikbaar stellen. In totaal wordt door 
de provincie en de waterschappen in Drenthe € 3.000.000,-- beschikbaar gesteld. 
Het provinciale aandeel in dit budget is opgenomen in de begroting. 



 

 

Nieuw ten opzichte van de vorige periode 2016-2020 is dat er, naast aandacht 
voor een goede waterkwaliteit, extra aandacht is voor het bestrijden van 
droogte. 
 
Subsidieregeling DAW 2022 
De subsidieregeling is een uitwerking van bet bestuursakkoord en geeft een  
kader en de randvoorwaarden aan waarbinnen de projecten kunnen worden  
ingediend. Met de subsidieregeling als basis worden samen met de water- 
schappen openstellingen gerealiseerd, waarbinnen meer specifiek maatregelen 
worden voorgesteld. Belangstellende partijen en agrarische ondernemers kunnen 
naar aanleiding van de openstelling subsidie aanvragen. 
Inhoudelijk is in de nieuwe subsidieregeling weinig veranderd ten opzichte van 
de oude. Het uitgangspunt is en blijft dat de subsidieregeling gebaseerd is op de 
Europese Landbouwvrijstellingsverordening (Lvv) en dat alleen bovenwettelijke 
maatregelen of investeringen subsidiabel zijn. 
De ervaringen met de projecten uit de eerste fase hebben tot enkele kleine aan-
passingen geleid. In de nieuwe subsidieregeling is bijvoorbeeld het subsidie- 
percentage voor investeringen vastgelegd op 40, hoewel de Lvv mogelijkheden 
biedt voor hogere percentages. De reden om uit te gaan van 40% is dat wij  
zoveel mogelijk landbouwbedrijven willen bereiken en willen stimuleren voor het 
treffen van maatregelen of investeringen die verder gaan dan wat wettelijk ver-
eist is. 
 
Samenvattend 
Voortzetting van het DAW is gewenst, omdat de subsidies bijdragen aan een gro-
tere bewustwording van de agrarische sector voor het vergroten van de biodiver-
siteit, het terugdringen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermings-
middelen en het verminderen van schade ten gevolge van wateroverlast en 
droogte. Verwacht wordt dat het DAW een plaats krijgt in het nieuwe Nationale 
Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dankzij de DAW-subsidies is de sector  
bereid daarin zelf te investeren. Ongeveer 60% van de verstrekte subsidies komt 
direct ten goede aan de agrarische bedrijven en 20% wordt besteed aan kennis-
deling. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


