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Samenvatting
In september 2015 is de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge
Zandgronden Zuid 2016-2021 (hierna de Bestuursovereenkomst) ondertekend in
het kader van het Deltaprogramma. Hierin is afgesproken dat het Rijk € 17
miljoen investeert in de zoetwatervoorziening op de Brabantse hoge
zandgronden. Van deze middelen is 80% (€ 13,6 mln) bestemd voor de
waterschappen en 20% (€ 3,4 mln) voor overige partijen. Deze middelen voor
de waterschappen moeten via het provinciefonds door de provincie worden
doorgezet. In de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat de provincie geen
aanvullende inhoudelijke beoordeling doet op de middelen die bestemd zijn
voor de waterschappen. Voor de middelen die bestemd zijn voor de
waterschappen is een bijdrageverordening het meest geschikte instrument om
gelden toe te kennen. Dit stelt ons in staat om het geld met een minimale
overhead rechtmatig door te zetten, omdat er minimaal inhoudelijk wordt
getoetst en er geen aanvullende verantwoordingsvereisten worden gesteld
bovenop wat Rijk vraagt.
Provinciale Staten hebben op 11 maart 2016 de Bijdrageverordening
deltafonds hoge zandgronden Noord-Brabant 2016-2018 vastgesteld. Met
deze Bijdrageverordening is het eerste deel van het voor de waterschappen
bestemde geld doorgezet. Voor de periode 2019-2021 stellen Provinciale
Staten een nieuwe bijdrageverordening vast, ter verdeling van de resterende
Deltafondsmiddelen over de waterschappen.
Het voorstel
1. Een nieuwe Bijdrageverordening Deltaplan hoge zandgronden NoordBrabant vast te stellen voor de periode 2019-2021, met een bijdrageplafond
van € 8.160.000

Aanleiding
In september 2015 is de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge
Zandgronden Zuid ondertekend. Naar aanleiding daarvan is door uw Staten de
Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2016-2018 vastgesteld (nr
3904335). Via deze Bijdrageverordening 2016-2018 is reeds € 5,4 mln.
doorgezet naar de waterschappen.
Voor het restant van de looptijd van de bestuursovereenkomst dient nu een
nieuwe Bijdrageverordening te worden vastgesteld. Er is destijds niet voor
gekozen om een bijdrageverordening voor de gehele looptijd van de
bestuursovereenkomst vast te stellen. In genoemde bestuursovereenkomst is
opgenomen om uiterlijk 31 juli 2018 de voortgang van de uitvoering te
evalueren in de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden en op basis daarvan de
verdeling van de Deltafondsmiddelen voor de periode 2019-2021 te kunnen
herzien. Door de stuurgroep RBOM-DHZ (Regionaal bestuurlijk overleg MaasDeltaplan Hoge Zandgronden) en het Rijk is op basis van de voortgang en
programmering van het werkprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden
geconcludeerd dat de verdeling van de Deltafondsmiddelen tussen de regio’s
geen aanpassing behoeft voor de periode 2019-2021.
Om de resterende € 8,2 mln. Deltafondsmiddelen voor de periode 2019-2021
door te kunnen zetten naar de waterschappen moeten Provinciale Staten een
nieuwe Bijdrageverordening vaststellen.
Dit voorstel is in lijn met eerdere besluiten van uw Staten:
 Het aangaan van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge
Zandgronden, waarbij de rijksmiddelen voor deze regio via het
provinciefonds bestemd worden voor de zoetwatervoorziening
(Statenmededeling Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge
Zandgronden, nr. 3822178)
 Het vaststellen van de Bijdrageverordening deltafonds hoge zandgronden
Noord-Brabant 2016-2018 en de bijbehorende begrotingswijziging (nr.
3904335)
Bevoegdheid
Uw Staten zijn bevoegd gezag voor het vaststellen van een Bijdrageverordening, voortkomend uit de artikelen 105, 143 en 145 van de
Provinciewet.
Het college van GS is bevoegd om de bijdrageverordening uit te voeren.
Doel
Invulling geven aan de afspraken uit 2016 van de Bestuursovereenkomst. De
Rijksmiddelen voor de zoetwatervoorziening hoge zandgronden die bestemd
zijn voor de waterschappen, met een minimale overhead rechtmatig door te
zetten.
Dit geld is bestemd voor maatregelen door de waterschappen binnen het
beheergebied van het Deltaplan Hoge Zandgronden die bijdragen aan:
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een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende schoon
water;
een op langere termijn klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch
leefbaar gebied;
een brede maatschappelijke coalitie om dit integraal en duurzaam te
realiseren.

Argumenten

1.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de afspraken die zijn gemaakt in
1.1.
de Bestuursovereenkomst om de Rijksmiddelen uit het Deltafonds (€ 17 mln,
waarvan € 13,6 mln voor de waterschappen en € 3,4 mln voor overige
partijen) door te geleiden naar de regionale initiatiefnemers
Op grond van de bestuursovereenkomst wordt nu ook het resterende deel
van de Rijksbijdrage voor de komende jaren beschikbaar gesteld voor de
waterschappen.

1.2.
De resterende rijksmiddelen kunnen eenvoudig via een
Bijdrageverordening naar de waterschappen worden overgemaakt.
Een Bijdrageverordening stelt ons in staat om met een minimale overhead
het geld rechtmatig door te zetten (een minimale inhoudelijke toets en
zonder aanvullende verantwoordingsvereisten bovenop wat Rijk vraagt). Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht is een Bijdrageverordening alleen
mogelijk tussen overheden.
De Algemene Subsidieverordening is niet van toepassing.
Kanttekeningen

1.
De provincie Noord-Brabant stuurt niet rechtstreeks met deze middelen op de
uitvoering van de zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden maar fungeert als
doorgeefluik
De provincie loopt geen risico met het doorzetten van deze Rijksmiddelen,
omdat in de Bestuursovereenkomst is bepaald dat de middelen zonder
aanvullende provinciale verantwoordingseisen worden doorgezet en dat de
‘Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden/Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas’
verantwoordelijk is voor de rapportage van de voortgang aan het Rijk en niet de
provincie.
Financiën
De bestuursovereenkomst ‘Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden Zuid’ en
de daaraan gekoppelde Bijdrageverordening zijn onderdeel van de
beleidsprestatie “Uitvoeren Deltaprogramma – Deltaplan Hoge Zandgronden
zoetwater” onder productgroep 03.01 Water.
De Rijksmiddelen voor de zuidelijke Hoge Zandgronden betreffen €17 miljoen
voor de periode 2016-2021. Hiervan is 80% (€ 13,6 miljoen) bestemd voor de
Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.
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De overige 20% (€ 3,4 mln) is toegevoegd aan de subsidieregeling PMWP, in
de paragraaf ‘klimaatrobuuste zoetwatervoorziening overige doelgroepen’.
De Bijdrageverordening legt de bijdragen aan de drie waterschappen vast voor
de komende drie jaar. De verdeling over de jaren volgt het kasritme dat is
overeengekomen in de Bestuursovereenkomst. De verdeling van het beschikbare
geld tussen de waterschappen is vastgesteld naar rato van de eigen
investeringen in het werkprogramma behorende bij de Bestuursovereenkomst.
Middels de Bijdrageverordening voor de periode 2016-2018 is € 5.440.000
doorgezet naar de waterschappen. Met de nu vast te stellen
Bijdrageverordening 2019-2021 wordt het resterende bedrag van € 8.160.000
voor de waterschappen beschikbaar gesteld.

Tabel Verdeling middelen voor de waterschappen over de jaren
Kasreeks

Percentage

Totaal beschikbaar

Waterschap

Waterschap

Waterschap

cofinanciering

voor de

Aa en Maas

De Dommel

Brabantse Delta

Deltafonds

waterschappen

2016

10

1.360.000

561.070

450.870

348.060

2017

15

2.040.000

841.605

676.305

522.090

2018

15

2.040.000

841.605

676.305

522.090

2019

20

2.720.000

1.122.141

901.739

696.120

2020

20

2.720.000

1.122.141

901.739

696.120

2021

20

2.720.000

1.122.141

901.739

696.120

100

13.600.000

Totaal

Europese en internationale zaken
Maatregelen worden zoveel mogelijk in synergie met andere programma’s
uitgevoerd, waaronder een aantal Europese zoals de Kaderrichtlijn Water en
Natura2000. De bijdragen zijn afkomstig van het rijk en worden ingezet voor
de wettelijke taak van het waterschap, zodat staatssteun niet aan de orde is.
Planning
 Inwerkingtreding: een dag na publicatie in het provinciaal blad
 Deze Bijdrageverordening is van kracht tot en met 2021
Bijlagen
-
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer S. Terpstra, (073) 680 82 84,
sterpstra@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer R. Klerks, (073) 680 85 55, rklerks@brabant.nl.
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