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Geacht bestuur,

Op 7 februari tekenden de provincie Overijssel, de Overijsselse waterschappen (Drents
Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel) en LTO-Noord het bestuursakkoord over
aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel. In
Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro beschikbaar voor projecten om het agrarisch
waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Met de investering gaan boeren, waterschappen en
provincie de waterkwaliteit verder verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden.
Het bedrag van 2,8 miljoen euro zal worden besteed aan DAW-investeringen in Overijssel in de
periode 2018-2023. Van dit bedrag is 1.260.000 euro bestemd voor het gebied van WDODelta. De
provincie draagt 450.000 euro bij, de rest van het bedrag (810.000 euro) is afkomstig van WDODelta.
Met dit bedrag voldoet WDODelta aan de bestuurlijke toezegging dat voor elke euro POP3 subsidie
die de provincie in het beheersgebied beschikbaar stelt, het waterschap ook een euro beschikbaar
stelt (cofinanciering POP3-projecten). WDODelta doet daar boven op nog een extra investering in
DAW-projecten. Dat is de uitkomst van een discussie met de provincie. De provincie wilde dat de
waterschappen meebetalen aan de uitvoeringskosten van de POP3-subsidies die de provincie maakt.
De waterschappen waren het daar niet mee eens. Als compromis is afgesproken dat de
waterschappen extra DAW-investeringen in hun gebied doen. Daarom is de bijdrage van WDODelta
hoger dan die van de provincie.
De DAW-gelden worden beschikbaar gesteld via een ‘regionale regeling’. Deze regionale regeling zal
in overleg tussen de provincie en de waterschappen vastgesteld worden. Initiatiefnemers (waaronder
WDODelta) kunnen op grond van deze regeling bij de provincie subsidie aanvragen voor DAWactiviteiten. Als de regeling gereed is zullen wij u daarover informeren
WDODelta heeft in de meerjarenraming 2018-2021 de consequenties van de bestuursovereenkomst
volledig opgenomen. Hiermee zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om uitvoering te
geven aan de afgesloten bestuursovereenkomst.
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben over deze bestuursovereenkomst.
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