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Onderwerp: Bestuursovereenkomst inzet DAW Drenthe 

Nummer: Bestuursstukken/2152 

Agendapunt: 8 

 

DB: Ja 

6-9-2016 

BPP: Ja  

21-9-2016 

FAZ: Ja  

21-9-2016 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

5-10-2016 

 

Opsteller:  

Karel van der Vegt, 3404 

Beleid, Projecten en Geo 

Informatie 

 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Wiebe van der Ploeg 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch  X Juridisch  X Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Provincie Drenthe, Drentse 

waterschappen   

Deze partijen dragen tevens bij aan de regionale subsidieregeling en 

ondertekenen de bestuursovereenkomst. 

 

Samenvatting: 

In de provincie Drenthe is er Europese POP3 subsidie beschikbaar waarmee het waterschap KRW 

projecten kan realiseren. Voor een maximaal effect op de waterdoelen is als voorwaarde gesteld dat 

als het waterschap Europese POP3 subsidie ontvangt zij zelf een financiële bijdrage levert aan DAW 

projecten van de agrarische sector die bijdragen aan het verbeteren waterkwaliteit en kwantiteit.  

Met de bijgevoegde bestuursovereenkomst maken de provincie Drenthe en de Drentse 

waterschappen hierover afspraken.  

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Ja 

Om projecten van de agrarische sector mogelijk te maken die bijdragen aan het verbeteren van 

waterkwaliteit en kwantiteit wordt voorgesteld om een krediet van € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen.  

Doordat we POP3 subsidies verwachten kunnen we € 1,4 miljoen besparen op het reeds vrijgegeven 

KRW programmabudget.  

Met deze reservering en de ondertekening van de bestuursovereenkomst wordt een POP3 

subsidieregeling voor KRW projecten opengesteld.  

 

AB Voorstel: 

- Instemmen met de "Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Drenthe en waterschappen" en de 

heer Van der Ploeg machtigen deze te ondertekenen. De bestuursovereenkomst is de aanzet voor de 

regionale regeling; 

- € 1,4 miljoen als krediet reserveren voor “bijdrage regionale regeling”; 

- Het vrijgegeven KRW programmabudget met € 1,4 miljoen verlagen. 
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Bijlagen: Ja 

 Bijlage 1: Concept Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Drenthe en waterschappen; 

 Bijlage 2: Financieel overzicht POP3 en regionale regeling. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Dit voorstel heeft betrekking op het Plattelands Ontwikkelingsprogramma 3 (POP3) en het financieren 

van een regionale subsidieregeling.  Met de regionale regeling komt er subsidie beschikbaar voor 

projecten van het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). Dit zijn projecten waarbij agrariërs 

worden ondersteund bij investeringen en innovaties om te voldoen aan internationale doelen, met 

name op het gebied van de nitraatrichtlijn en KRW. 

 

POP3 (2014-2020) is een Europese subsidieregeling waarmee onder andere KRW projecten van het 

waterschap kunnen worden gesubsidieerd.  

In bijlage 2 vindt u een financieel overzicht van de subsidie voor de provincie Drenthe. Het 

subsidiebudget bestaat uit een zogenaamd Pijler 1 budget en Pijler 2 budget. Tussen rijk, provincies 

en waterschappen zijn in 2013 afspraken gemaakt over het cofinancieren van de POP3 middelen.  

 

Op dit moment wordt slechts het pijler 2 deel van het POP3 budget beschikbaar gesteld. Zolang de 

provincie en waterschappen geen toezeggingen hebben gedaan over het beschikbaar stellen van 

financiering voor een regionale regeling wordt het Pijler 1 deel van de subsidie niet opengesteld voor 

subsidieaanvragen.  

 

Dit betekent dat de waterschappen geen gebruik kunnen maken van deze middelen die kunnen 

worden ingezet voor KRW maatregelen. In het verlengde hiervan is er geen regionale regeling en kan 

de agrarische sector geen subsidie ontvangen voor maatregelen die ook bijdragen aan 

waterschapsdoelen. Het is daarom voor zowel onszelf als de agrarische sector van belang dat we tot 

afspraken komen over het beschikbaar stellen van financiering voor een regionale regeling. 

Wordt hierover geen overeenstemming bereikt dan zullen de POP3 middelen mogelijk worden 

herverdeeld binnen Nederland of terugvloeien naar Europa. 

 

De bijgevoegde bestuursovereenkomst is een conceptversie. De bestuursovereenkomst zal in de 

aankomende weken met alle betrokken partijen op details worden uitgewerkt naar een definitieve 

versie en zal op hoofdlijnen hetzelfde blijven als de conceptversie.  

 

 

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven 

 

Met de bestuursovereenkomst maken de provincie en de waterschappen afspraken over hoe de 

gelden voor de regionale subsidieregeling bij elkaar wordt gebracht. De bijdrage van de 

waterschappen is gekoppeld aan de hoogte van de beschikte POP3 middelen die de waterschappen 

zelf ontvangen voor projecten in het kader van ‘niet-productieve investeringen’.  

De waterschappen zullen voor elke euro Europese POP3 subsidie die zij beschikt krijgen, 1/3 euro 

bijdragen aan de regionale regeling voor DAW maatregelen in het eigen beheergebied. De bijdrage 

van Noorderzijlvest wordt anders berekend, maar in feite zal de bijdrage aan de regionale regeling van 

de waterschappen, naar ontvangen POP middelen, nauwelijks verschillen. De bijdrage van de 

waterschappen wordt door de provincie verdubbeld.  

Afhankelijk van het soort DAW project moet de initiatiefnemer een bepaald percentage van het project 

zelf bekostigen. Hier worden met de regionale regeling afspraken voor gemaakt.  
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Een subsidie wordt slechts door de provincie verleend als hierover positief advies is gegeven door het 

waterschap in wiens grondgebied het betrokken project is gelegen. De subsidieregeling wordt verder 

door de provincie uitgevoerd. 

 

 

Risico’s en kansen 

 

Risico 

Als het waterschap een POP3 subsidie aanvraagt wordt een kostenraming bijgevoegd. Op basis van 

deze kostenraming wordt de hoogte van de POP3 subsidiebeschikking bepaald. Zodra een project 

volledig is afgerond is pas bekend wat de werkelijke projectkosten zijn. Als blijkt dat de werkelijke 

kosten lager zijn dan de geraamde kosten wordt de POP3 subsidie naar beneden bijgesteld.  

De toezegging aan de regionale regeling is echter al gedaan en gebaseerd op het bedrag van de 

subsidiebeschikking.  

In het geval dat een POP3 project goedkoper uitvalt dan geraamd wordt wel de POP3 subsidie 

verlaagd, maar niet onze bijdrage aan de regionale regeling. We dragen dan in feite meer dan 1/3 van 

de subsidie bij aan de regionale regeling. 

Hetzelfde geldt wanneer we (bijvoorbeeld als gevolg van verwijtbare fouten) worden gekort op de 

POP3 subsidie of wanneer een project wel een POP3 subsidiebeschikking krijgt, maar vervolgens niet 

wordt uitgevoerd.  

Het toezeggen van de bijdrage aan de regionale regeling kan echter niet wachten totdat de POP3 

projecten volledig zijn afgerond.  

Gezien de ruime ervaring van het waterschap met subsidies wordt verwacht dat het effect van dit 

risico beperkt zal zijn. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan voorgesteld. 

 

Wanneer een project duurder uitvalt dan bij de POP3 subsidieaanvraag is voorzien dan wordt de 

POP3 subsidie niet verhoogd en wordt er geen extra bijdrage aan de regionale regeling verwacht.  

 

Kans 

Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst komt er POP3 subsidie beschikbaar voor KRW 

maatregelen van het waterschap. Met de regionale regeling zal de agrarische sector projecten omtrent 

waterkwaliteit en –kwantiteit uitvoeren die bijdragen aan waterschapsdoelen. 

 

 

Extern betrokkenen/extern overleg 

 

Met deze bestuursovereenkomst wordt tegemoet gekomen aan de eis van het ministerie van EZ om 

vanuit de regio financieel bij te dragen aan de POP3 doelen. Deze bijdrage zal aan de Tweede Kamer 

worden gerapporteerd. De Provincie Drenthe en de Drentse waterschappen lopen hiermee landelijk 

voorop. 

LTO Nederland heeft op uitnodiging van de rijksoverheid het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

opgesteld. Met de regionale regeling kan de agrarische sector met DAW aan de slag. LTO staat 

achter de bestuursovereenkomst en zal symbolisch bij de ondertekening aanwezig zijn.  

 

NB Met de provincie Groningen wordt ook gesproken over een regionale regeling, maar dit overleg is 

nog niet in dezelfde fase als in Drenthe. Ook gaat de provincie Groningen uit van een andere 

financieringsstructuur dan in Drenthe het geval is. Dit zal bestuurlijk worden besproken.  
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Financiën 

 

Op basis van de bestuursovereenkomst wordt bij elk beschikt POP3 waterschapsproject budget 

beschikbaar gesteld voor de regionale subsidieregeling. Het totale bedrag voor de regionale regeling 

is afhankelijk van de POP3 subsidie die het waterschap beschikt krijgt. Het is vooraf niet met 

zekerheid te zeggen welke projecten subsidie krijgen omdat bij de beoordeling gebruik wordt gemaakt 

van een puntentelling. 

Als we ervan uitgaan dat Hunze en Aa’s één derde van het grondgebied van Drenthe beheert en naar 

deze verhouding ook POP3 projecten beschikt krijgt, ontvangen we tot 2020 ca. € 4.083.000,- POP3 

subsidie.  

Bij beschikking moet in totaal een bedrag ter hoogte van 1/3 hiervan gereserveerd worden voor de 

regionale regeling, dit is ca. € 1,4 miljoen. Afhankelijk van onze aanvragen en de beoordeling door de 

POP3 subsidieverstrekker kan het bedrag dat we aan subsidie ontvangen en bijdragen aan de 

regionale regeling afwijken.  

 

Het krediet van het vrijgegeven KRW programmabudget kan met € 1,4 miljoen worden verlaagd omdat 

POP3 subsidies ten goede komen van dit krediet.    

 

Anders dan bovenstaande rekenkundige relatie is er geen direct verband tussen de POP3 en de 

reservering voor de regionale subsidie. Het betreft enerzijds een subsidie die wij ontvangen en 

conform POP3 beschikking voor onze eigen projecten inzetten en anderzijds een krediet voor 

investeringsprojecten van derden.   

De POP3 subsidie komt ten goede aan het KRW programmabudget.  

Het krediet dat Hunze en Aa’s reserveert voor de regionale regeling zal alleen worden ingezet voor 

projecten binnen het Drentse deel van het eigen beheergebied.  

 

Het ontvangen van subsidie via POP3 en het bijdragen aan de regionale regeling zal het waterschap 

niet meer kosten dan reeds begroot onder het vrijgegeven KRW programmabudget. 

Hoogstwaarschijnlijk zal met de inzet van POP3 subsidie meer KRW programmabudget bespaard 

worden dan de € 1,4 miljoen. Op dit moment kan echter nog niet worden aangegeven hoe groot het 

financiële voordeel zal zijn, omdat andere bijdragen waarmee binnen deze projecten rekening is 

gehouden mogelijk komen te vervallen bij POP3 subsidie. 

 

 

Voorstel  

 

- Het algemeen bestuur voorstellen om in te stemmen met de "Bestuursovereenkomst inzet DAW 

provincie Drenthe en waterschappen" en de heer Van der Ploeg te machtigen deze te ondertekenen. 

De bestuursovereenkomst is de aanzet voor de regionale regeling; 

- € 1,4 miljoen als krediet reserveren voor “bijdrage regionale regeling”; 

- Het vrijgegeven KRW programmabudget met € 1,4 miljoen verlagen. 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 


