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Geacht bestuur,
In 2013 hebben wij via de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt over de financiering van
watermaatregelen uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3) en de inzet van
cofinancieringsmiddelen voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In 2016 en 2018 zijn deze
afspraken bekrachtigd in bestuursovereenkomsten tussen ons waterschap en de provincies Drenthe
en Overijssel.
De afspraken voorzien in € 2,4 miljoen cofinanciering van de provinciale DAW regelingen door het
waterschap en POP 3 medefinanciering tot en bedrag van maximaal € 15 miljoen door de provincies.
De provincies Drenthe en Overijssel verzorgen de openstellingen en dragen ook financieel bij aan
deze regelingen. Deze openstellingen en onze cofinanciering maken het mogelijk aan agrarische
ondernemers subsidie te verlenen voor maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit en
beschikbaarheid van water.
Inmiddels is de eerste subsidieronde afgerond waarin wij € 1 miljoen cofinanciering hebben verleend
en hebben wij ingestemd met de concept regelingen en hebben wij besloten de resterende
cofinanciering bij te dragen van € 1,4 miljoen. Wij volgen hiermee de lijn zoals deze in de Ontwerp
Watervisie is opgenomen. De middelen zijn opgenomen in onze begroting en de meerjarenraming van
WDODelta, zodat geen nieuwe financiële consequenties zijn verbonden aan ons besluit.
In het beheergebied van WDODelta in Drenthe en Overijssel zijn eerdere openstellingen geweest.
Voor die openstellingen hebben wij keuzes gemaakt over te stimuleren maatregelen. Uit een eerste
evaluatie van onze ervaringen met de eerdere openstellingen en nieuwe inzichten die wij hebben
opgedaan blijkt dat met een iets “bredere” openstelling veel meer agrariërs bereikt kunnen worden.
Er bestaat bij agrarische ondernemers veel belangstelling om te investeren in wasplaatsen voor
landbouwmachines, zodat voorkomen kan worden dat residuen van gewasbeschermingsmiddelen in
het oppervlaktewater komen. Daarnaast is er veel belangstelling voor het uitvoeren van maatregelen
die bijdragen aan het vergroten van de beschikbaarheid van zoetwater.
Bij de nieuwe openstellingen in Drenthe en Overijssel houden wij hier rekening mee. Nieuw zijn
bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor de aanleg van bovenwettelijke bufferstroken, waarmee
Agrarisch Natuur Drenthe en het collectief Midden Overijssel de waterkwaliteit willen verbeteren.
Ook hebben we de gebieden waarbinnen maatregelen kunnen worden gesubsidieerd verruimd tot het
gehele beheergebied van WDODelta.
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De maatregelen in beide provinciale regelingen vertonen grote gelijkenis. In de bijlage ziet u welke
maatregelen worden opgenomen in de regelingen en wat daarvan de beoogde resultaten zijn.
De provincies Drenthe en Overijssel stellen de DAW regelingen naar verwachting open in september
2020. Met onze bijdrage aan deze nieuwe DAW openstellingen in de provincies Drenthe en Overijssel
verwachten wij de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en ook de biodiversiteit te kunnen verbeteren.
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