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Behandeld door de heer L.G. de Vree (0592) 365917
Onderwerp: Subsidieverlening Deltafonds voor Ootmaanlanden, Koningsschut en
Middenraai
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidiever-
ordening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen met betrekking tot ons voornemen om € 760.000,-- subsidie te ver-
lenen aan Stichting Natuurmonumenten voor de projecten Ootmaanlanden,
Koningsschut en Verlengde Middenraai uiterlijk in de eerstvolgende vergadering
van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangproce-
dure').

ln het kader van het Deltaprogramma Zoetwater hebben Rijk, provincies,
waterschappen, gemeenten en belanghebbenden in20'14 programma's en maat-
regelen aangeleverd voor de zoetwaterbeschi kbaarheid. Deze prog ramma's
hebben geleid tot een bijdrage van € 150.000.000,-- uit het Deltafonds ter finan-
ciële ondersteuning van de regionale programma's.

ln de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 20'l 6-
202"1 regio Oost (Staatscourant nummer 31821 d.d. 16 december 201 5) is vast-
gelegd dat de terreinbeherende organisaties in totaal voor het hele Rijn-Oost
gebied een bijdrage van €4.400.000,-- hebben toegezegd met een aandeel uit
het Deltafonds van € 1.340.000,--. Voor de provincie Drenthe bedraagt de bij-
drage €3.261.000,-- met een aandeel van € 992.940,-- uit het Deltafonds.
Stichting Natuurmonumenten heeft de projecten Ootmaanlanden, Koningsschut
en Verlengde Middenraai voorgedragen om in aanmerking te komen voor de
subsidie uit het Deltafonds. De middelen uit het Deltafonds zijn geoormerkt en
kunnen niet aan andere doelen besteed worden.
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Wat gebeuÉ er met de subsidie?
Vereniging Natuurmonumenten werkt samen met de provincie Drenthe,
Staatsbosbeheer en Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de inrichting van de
klimaatbuffer Ootmaanlanden. Het gebied Ootmaanlanden maakt deels onder-
deel uit van het Natura200O-gebied Holtingerveld. Om negatieve effecten op
natuurwaarden in het Holtingerveld en in de Ootmaanlanden zelf, als gevolg van
verdroging, te voorkomen wordt het projectgebied vernat. De realisatie van een
hydrologische buffer zorgt voor het vasthouden van gebiedseigen water en een
stijgend grondwaterpeil. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de verbete-
ring van de biodiversiteit. Naast deze natuurdoelen gaat het gebied fungeren als
waterbergingsgebied in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water.

ln het gebied Koningsschut (bestaande natuur) wordt circa 10 ha extra berging
mogelijk gemaakt. Daardoor is het mogelijk dat water direct vanuit de Oude
Vaart kan worden vastgehouden.

De inrichting van het projectgebied de Verlengde Middenraai levert een bijdrage
aan de verbetering van de biodiversiteit. Tevens wordt een hydrologische buffer
ontwikkeld om te voorkomen dat de omliggende (natuur)terreinen, waaronder
Natura2000-gebied het Mantingerzand, (verder) verdrogen. Ook fungeert het
gebied als waterbergingsruimte in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord
Water.

Het programma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021 regio Oost,
waarvan deze maatregelen onderdeel zijn, is voorafgaande aan de subsidiever-
strekking door het Rijk getoetst op kosteneffectiviteit. De voortgang wordt
jaarlijks gemonitord door het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ). Dit is een lan-
delijk bestuurlijk platform dat de voorgang en de resultaten van alle zoetwater-
projecten beoordeelt.
De projecten binnen het Rijn-Oost gebied zijn weergegeven op de website
https://www.zoetwatervoorzien i ngoostned erl a nd. n l/projecten/.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


