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Onderwerp: Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Water-
beheer (DAW) ten behoeve van het project Uitvoering DAW-maatregelen in
werkgebied waterscha p D rents Overijsse lse Delta
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/l eden,

Wij hebben het voornemen om € 1.858.310,-- subsidie te verlenen aan Agrarische
Natuur Drenthe (AND) voor het project Uitvoering DAW-maatregelen in werk-
gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze subsidie wordt voor 50%
gedekt vanuit provinciale middelen en voor 50% door een bijdrage van het
waterschap Drents Overijsselse Delta.
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Doelstellingen en inhoud project
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 duur-
zaam voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater' in het provin-
ciale programma '2. Stad en platteland ruimte bieden en richting geven'.

AND neemt nu voor het eerst als subsidieaanvrager deel aan DAW-projecten.
AND en LTO voeren samen dit project uit.
ln het project zet AND de middelen in voor het verbeteren van de waterkwaliteit
en het vergroten van kennis en bewustwording op het gebied van agrarisch
bodem- en waterbeheer in de provincie Drenthe binnen het beheergebied van

het waterschap Drents Overijsselse Delta.
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Hiermee wordt minder emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

beoogd, gecombineerd met een vitalere landbouwsector. Binnen het project ligt
de nadruk op het aanleggen en beheer van bufferstroken langs waterlichamen,
zoals sloten en greppels. Door het realiseren van bufferstroken kunnen spuitvrije
zones worden gerealiseerd waardoor de waterkwaliteit en de biodiversiteit
kunnen verbeteren. Verder zal binnen dit project gewerkt worden aan de be-

wustwording en kennisvergroting rondom water, bodem, biodiversiteit en erf bij
de agrarische sector.
AND en LTO-Noord gaan gezamenlijk de uitvoering van het project realiseren.

Procedure
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2O14-2020 (POP3) stelt
middelen beschikbaar voor de landbouwsector. Het Rijk heeft besloten een deel
van deze middelen in te zetten voor internationale doelen, zoals de Kaderricht-

lijn 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,--.

Wij hebben met de waterschappen in de '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 23 juni 2020, kenmerk 4.912020001332 het Openstellingsbesluit
Uitvoeringsregeling DAW 2020 waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld.

ln deze openstelling hebben wij de agrarische doelgroepen uitgenodigd om sub-

sidie aan te vragen voor projecten ten behoeve van het verminderen van de ver-

spreiding van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanaf de landbouw-
percelen. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die bij-

dragen aan het voorkomen van droogteschade en maaivelddaling van de veen-

weidegebieden en het vergroten van de sponswerking van de bodem.
Naar aanleiding van deze openstelling heeft AND een subsidieaanvraag in-

gediend.

Toetsingskader
De subsidie is gericht op bovenwettelijke maatregelen in de landbouwsector die
verder gaan dan de geldende Europese of nationale normen. De subsidie aan de

landbouwers bedraagt 4OoÁ van de investeringen, met een maximum van

€ 10.000,-- per ondernemer.

De subsidie heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de internationale doel-

stellingen zoals beoogd in de KRW en/of de Nitraatrichtlijn. Daarnaast kan de

subsidie een bijdrage leveren aan de regionale doelen voor klimaat en biodiversi-

teit zoals het voorkomen van droogteschade.

Het ingediende project voldoet aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling
DAW.
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RappoÉage
De voortgang van het project wordt gemonitord door middel van jaarlijkse tus-
senrapportages aan ons college. Aan het einde van het project worden de
behaalde resultaten aan ons college gerapporteerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

mb/coll


