CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Drenthe en
waterschappen

Versie 12 juli 2016
Ondergetekenden,
Provincie Drenthe bij deze vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer C. Bijl, handelende ter uitvoering van
een besluit van GS dd @@ hierna te noemen provincie Drenthe
Waterschap Noorderzijlvest bij deze vertegenwoordigd door ……………….., handelende ter uitvoering van een
besluit van DB dd @@
Waterschap Hunze en Aa’s bij deze vertegenwoordigd door ……………….., handelende ter uitvoering van een
besluit van DB dd @@
Waterschap Drents Overijsselse Delta bij deze vertegenwoordigd door ……………….., handelende ter uitvoering
van een besluit van DB dd @@
Waterschap Vechtstromen bij deze vertegenwoordigd …………….., handelende ter uitvoering van een besluit
van DB dd @@ hierna te noemen; waterschap Vechtstromen

Overwegende dat
1.

Tussen rijk en regio zijn in de brief van 18 februari 2013 bestuurlijke afspraken gemaakt over de
cofinanciering voor maatregelen voor de realisatie van internationale doelen in het kader van POP3
(Kaderrichtlijn water (KRW), Nitraatrichtlijn).

2.

De 4 noordelijke waterschappen hebben deze afspraken bekrachtigd in de brief van 21 mei 2013

3.

Nadien heeft de staatssecretaris besloten om een deel van de pijler 1 middelen in te zetten voor
internationale doelen waaronder de KRW en Nitraatrichtlijn. Het EU-financieringspercentage voor
projecten die bijdragen aan deze doelen bedraagt 100%ELFPO financiering. , voor deze projecten is
derhalve geen nationale cofinanciering nodig.

4.

Om gezamenlijk regionaal invulling te geven aan de bestuurlijke afspraken willen de 4 Drentse
waterschappen (uitschrijven) en de provincie Drenthe afspraken maken over het beschikbaar stellen van
regionale middelen.

5.

De provincie Drenthe heeft € 8.080.000 aan Europese middelen uit de 1 Pijler van het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid verkregen voor “niet productieve investeringen water
internationale doelen” met accent op realisatie van de KRW en Nitraatrichtlijn. Het is wenselijk dat de
hiervoor genoemde partijen een gezamenlijk bedrag van vergelijkbare hoogte beschikbaar stellen voor
de regionale regeling.

6.

Dat de provincie en de waterschappen belang hechten aan de uitvoering van het Deltaprogramma
Agrarisch Waterbeheer (DAW), zoals vastgesteld op dd (zie agrarischwaterbeheer.nl).
Regionaal maatwerk gekoppeld aan de regionale opgave is daarbij uitgangspunt.

e

Hoofdstuk A Inhoudelijk
Artikel 1
Het doel van de bestuursovereenkomst is:
a. dat de vier Drentse waterschappen en de provincie Drenthe met elkaar afspreken om financiering
beschikbaar stellen voor de uitvoering van het DAW.
b. Daarmee uitvoering te geven aan de eerdere bestuurlijke toezeggingen van de waterschappen.
c. Procedurele afspraken te maken over opstelling en uitvoering van de subsidieregeling
Onder DAW projecten worden projecten verstaan waarbij agrariërs worden ondersteund bij investeringen en
innovaties om te voldoen aan internationale doelen, met name op het gebied van de Nitraatrichtlijn en de
Kaderrichtlijn water.
Hoofdstuk B Financieel
Artikel 2
Partijen stellen gezamenlijk een bedrag van maximaal € 8.080.000 beschikbaar voor de periode 2016-2021.

Artikel 3
Van het bedrag genoemd onder artikel 2, stellen de 4 Drentse waterschappen gezamenlijk maximaal 50%
beschikbaar. De provincie Drenthe stelt een bijdrage beschikbaar gelijk aan de totale gezamenlijke bijdragen van
de waterschappen in Drenthe.

Artikel 4
De bijdrage van de waterschappen zoals genoemd in het voorgaande artikel 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 uit pijler 1 en 2 die zij beschikt
krijgen in het kader van ‘niet-productieve investeringen’, 1/3 euro bijdragen aan de provinciale DAW regeling voor
DAW maatregelen in het beheergebied van het betreffende waterschap.

Artikel 5
In afwijking op het voorgaande artikel zal het waterschap Noorderzijlvest voor elke euro Europese POP3 subsidie
die zij beschikt krijgen in het kader van ‘niet-productieve investeringen’ uit pijler 1, 1/2 euro bijdragen aan de
provinciale DAW regeling voor DAW maatregelen in het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest.
Artikel 6.
Waar nodig zal bij samenwerkingsprojecten tussen provincie en waterschap de bijdrage zal worden gecorrigeerd
zodat geen nadeel voor een van de partijen ontstaat. .
Artikel 7
Totale kosten zullen per project echter nooit de waterschapskosten zoals opgenomen in het beheerprogramma
van de waterschap overschrijden.

Artikel 8
Wanneer er sprake is van DAW projecten (waaronder blauwe diensten) buiten de regionale regeling dan wordt de
toegezegde bijdrage van partijen aan deze projecten in mindering gebracht op de aan de regionale regeling
verwachte totale bijdrage (conform artikel 4/5) per partij .

Hoofdstuk C Procedureel
Artikel 9

Partijen bereiden gezamenlijk een regionale subsidieregeling voor ten behoeve van de uitvoering van deze
overeenkomst.
Artikel 10
De provincie stelt de regeling vast na akkoord van de waterschappen en voert deze uit.

Artikel 11
Een subsidie wordt slechts verleend als hiervoor positief advies is gegeven namens de waterschappen in wiens
grondgebied het betrokken project is gelegen. De provincie stuurt een afschrift van de beschikking tot
subsidieverlening aan het betreffende waterschap.

Artikel 12
Een positief advies wordt niet gegeven als niet wordt voldaan aan de regeling.

Artikel 13
De provincie kan een of meerdere voorschotten verstrekken. De provincie kan na overleg hiervan het
waterschapsdeel in rekening brengen. De definitieve vaststelling wordt verricht oor de provincie. Afrekening
tussen provincie en waterschap vindt plaats aan het einde van een project voorzien van een inhoudelijke en
financiële verantwoording.

Artikel 14
Indien een project meerdere beheergebieden omvat wordt de bijdrage van de afzonderlijke waterschappen
gekoppeld aan de uiteindelijke realisatie in het beheergebied van het betreffende waterschap.

Artikel 15
De regeling kan alleen worden gewijzigd in overeenstemming met alle partijen.

Artikel 16
Communicatie en publiciteit:
1. De waterschappen dragen zorg voor de communicatie over de openstellingsbesluiten op
grond van de Verordening POP3 Drenthe binnen het eigen beheergebied.
2. De provincie draagt zorg voor de communicatie over de openstellingsbesluiten op grond van
de Verordening POP3 Drenthe op provinciaal niveau
3. Partijen stemmen de communicatie over openstellingsbesluiten vooraf onderling af

Hoofdstuk D Slotbepalingen

Artikel 17
Indien blijkt dat afspraken uit deze overeenkomst niet uitvoerbaar zijn, dient onverwijld overleg tussen partijen te
worden belegd, teneinde deze Bestuursovereenkomst zodanig te wijzigen, dat deze geen onuitvoerbare
bepalingen meer bevat

Artikel 18

Een partij die meent dat er een geschil bestaat over de uitvoering van deze overeenkomst, deelt dat schriftelijk
binnen 14 dagen aan de andere partij of partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.

Artikel 19
Binnen twee weken na de in artikel 18 bedoelde schriftelijke mededeling overleggen partijen over een oplossing
voor het geschil en trachten zij via minnelijke weg tot overeenstemming te komen met, indien partijen dit
gezamenlijk wensen, de inschakeling van een mediator. De kosten voor een mediator worden gezamenlijk door
partijen gedragen.

Artikel 20
Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk met instemming van alle partijen worden gewijzigd of beëindigd.

Artikel 21
Bezwaar en beroep
1. De Provincie draagt zorg voor tijdige en procedureel correcte behandeling van bezwaar- en
beroepsprocedures.
2. Bij de inhoudelijke behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures zal de Provincie advies
aan het betrokken waterschap vragen.
3. De Waterschappen verplichten zich er toe gevraagde adviezen tijdig te geven en de Provincie
waar nodig bij te staan in bezwaar- en beroepsprocedures

Artikel 22
Staatssteun
(De maatregelen zoals genoemd in de BOOT lijst (zie bijlage 1) zijn daarbij vertrekpunt).
De provincie neemt de regeling voor staatsteun in acht.
PM:
Wordt nader uitgezocht met staatssteunjuristen samen met alle ws’en en Drenthe

Artikel 23
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgend op die waarop deze door alle partijen is ondertekend en
eindigt zodra volledige uitvoering is gegeven aan de in deze Bestuursovereenkomst gemaakte afspraken, maar
uiterlijk op 31-12-2023.

(Laatste aanvraag 31 12 2020 en uitvoering tot en met 31-12-2023).

Bijlage 1.
Keuzelijst met DAW-maatregelen die agrariërs in de open teelten en de veehouderijsector kunnen nemen die bijdragen aan verkleinen wateropgave waterkwaliteit en
waterkwantiteit inclusief maatregelen die in aanmerking komen om vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te worden ondersteund
Maatregelen die breed geimplementeerd kunnen worden en bijdragen aan
verkleinen wateropgave (kwaliteit en kwantiteit)
Voor de webtool maatregelen zie: http://agrarischwaterbeheer.nl/node/189460
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Planvorming voor eigen bedrijf

1 Gebiedsgericht bedrijfswaterplan opstellen: waterkwantiteit (droog, nat) en

waterkwaliteit mogelijk in combinatie milieupuntensysteem
II Beslissingsondersteunende systemen om gerichter te handelen
2
3
4
5
6

Gebruik Beslissingsondersteunende systemen beregening
Gebruik Beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen
Gebruik Gewis voor het meest optimale spuitmoment
Bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen (tool)
Gebruik de KringloopWijzer in de melkveehouderij
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III Gerichte beregening en andere watergeefsystemen
7 Gerichte watergeefsystemen bv. duppelirrigatie, ondergrondse dripirrigatie
8 Teelten uit de grond met recirculatieplicht en nullozing
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IV Maatregelen voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
9
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Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer en luchtondersteuning
Mechanische onkruidbestrijding
Gebruik van sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur
Innundatie tbv grondontsmetting
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V Maatregelen gericht op mestopslag, afzet e.d.
13 Bedrijf beschikt over een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden
14 Mestverwerking met doel betere toepasbaarheid en afzet (investeringsregeling voor
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nieuwe technieken)
VI Precisie of te wel gerichte bemesting
15
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17
18
19

Toename periode van uitrijverbod onbewerkte mest
Meteo en grondwater gestuurd bemesten (managementsysteem)
Toepassen precisiebemesting (GPS, rijenbemesting e.d.)
Gerichte bemesting via druppelsystemen e.d.
Geen gebruik mineraal fosfaat
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VII Overige maatregelen gericht op bemesting en voorkoming milieuverliezen
20
21
22
23

Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren)
Telen vanggewas / groenbemester waar dit nog niet verplicht is
Toepassen rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen die in rijen worden geteeld
Afvoer nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct na oogst en stimulering compostering
daarvan (hier gericht op milieuverliezen)
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29 Aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage evt. in combinatie met klimaatadaptieve regelbare
drainage
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30 Plaatsen en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in
waterlopen
31 Infiltratie via onderwaterdrainage (bv. veenweidegebied)
32 Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel
33 Maatregelen met als doel minder waterafvoer tbv erosiepreventie
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VIII Maatregelen om goede bodemstructuur te bevorderen om daarmee watervasthoudend
vermogen te verhogen en uitspoeling te voorkomen
24 Toepassen niet kerende bodembewerking
25 Afvoer nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct na oogst en stimulering compostering
daarvan (hier gericht op compostering)
26 Nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel
27 Organische stofgehalte verhogen door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten niet
zijnde mest
28 Vaste rijpaden op perceel
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IX Hydrologische maatregelen
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X Maatregelen langs het watersysteem inclusief zuiveringsprocessen
34
35
36
37
38
39

Aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en spuitvrij) langs water
Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever
Aanleg natte bufferstroken
Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang
Aanleg en beheer infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan)
(Gebiedsgericht) zuivering van drainagewater (stikstof/fosfor, in sloot/slootkant/bodem)
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XI Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen
40 Zuiveringsystemen voor afvalwater zonder restlozing (bv. voor reiniging spuitapparatuur)
41 Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling

x

42 Ontsmettingsfust op verhard terrein overdekt opslaan
43 Geen gebruik koperhoudende voetbaden
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XII Gebieden met een natuurlijke handicap bv. voor veenweidegebied
44 Verbod op het scheuren grasland
45 Peil opzetten
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