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Kennisnemen van
 Het voornemen tot het aangaan van de Bestuursovereenkomst
‘Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden’ door GS;
 De financiële consequenties van het aangaan van deze
bestuursovereenkomst passen binnen de financiële kaders van het
bestuursakkoord “Beweging in Brabant” waarin €30 miljoen is
opgenomen voor het Deltaprogramma in de investeringsstrategie.
Tijdens het Statendebat van 18 september besluiten uw Staten over het
beschikbaar stellen van de middelen voor de zoetwatervoorziening.
 Het geheel bestemmen van de rijksmiddelen die via het provinciefonds
komen voor de zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden, waarvoor te
zijner tijd een begrotingswijziging volgt.
Aanleiding
Conform eerdere mededelingen aan uw Staten, informeren Gedeputeerde
Staten u over het voornemen om de bestuursovereenkomst aan te gaan, te
weten:
 in de nadere uitwerking van de zoetwateraanpak achter de regionale
voorkeursstrategie voor de Hoge Zandgronden te staan, waarbij het
belangrijk is dat er rijksmiddelen beschikbaar komen voor de regionale
maatregelen (Statenmededeling ‘De stand van zaken in het
Deltaprogramma, waterveiligheid, zoetwater en de Zuidwestelijke
Delta’ (nr 3534720));
 op basis van de rijksmiddelen (Deltafonds) die beschikbaar komen voor
zoetwatermaatregelen in het regionaal watersysteem, samen met de
rijks- en regionale partners financiële arrangementen (bijv een
bestuursovereenkomst) voor te bereiden om de nodige maatregelen te
realiseren (Statenmededeling ‘Deltaprogramma, waterveiligheid,
zoetwater en Zuidwestelijke Delta (UA19) – stand van zaken najaar
2014’ nr 3682836)
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De urgentie voor het aangaan van de bestuursovereenkomst dit najaar ligt in
de verankering van Deltafondsmiddelen voor de regio.
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Bevoegdheid
Het college van GS is bevoegd om in het kader van het dagelijks bestuur
overeenkomsten te sluiten ten aanzien van haar bevoegdheden op het gebied
van water.
PS is bevoegd gezag voor wat betreft de middelen die in het bestuursakkoord
‘Beweging in Brabant’ staan en de Rijksmiddelen uit het Deltafonds die de
Brabantse Hoge Zandgronden via het provinciefonds als cofinanciering krijgt.
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Kernboodschap

1. De bestuursovereenkomst ‘‘Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden’ legt
de afspraken vast over de organisatie van de uitvoering, de financiering en
de rapportage over besteding van de middelen van de in het kader van
Deltaprogramma-Zoetwater ontwikkelde strategie en maatregelen


Het provinciaal belang ligt in het meekoppelen van economische,
bodem- en natuurwaarden met innovatieve zoetwatermaatregelen
en in het op gang helpen van de transitie naar een door overheden
en gebruikers gedeelde verantwoordelijkheid voor een meer
robuuste en klimaatbestendige zoetwatervoorziening.

2. Het voorstel voldoet aan de 10 ijkpunten om in aanmerking te komen voor
een bijdrage uit de investeringsstrategie. De benodigde begrotingswijziging
wordt voorgelegd tijdens het Statendebat over het bestuursakkoord.


Op deze manier kunnen uw Staten een integrale afweging maken
over de inzet van middelen uit de 3e tranche investeringen.

3. De rijksmiddelen uit het Deltafonds (€17 miljoen) die met deze
bestuursovereenkomst gemoeid zijn worden vanuit het Rijk via het
provinciefonds overgemaakt. Provincie Brabant zorgt voor de
doorgeleiding naar de regionale initiatiefnemers en kan zelf niet over deze
middelen beschikken.




De middelen uit het Deltafonds Zoetwater zijn bestemd voor
cofinanciering van maatregelen van regionale partijen. De
verdeling van middelen vindt in beginsel plaats op basis van de
eigen investeringen die partijen voorzien zoals opgenomen in het
Werkprogramma 2015. In de concept-BOK is opgenomen dat de
provincies geen aanvullende inhoudelijke beoordeling van
maatregelen of projecten doen, aangezien dit al in het kader van
het Werkprogramma Hoge Zandgronden 2016-2021 heeft
plaatsgevonden.
In de Bestuursovereenkomst is opgenomen dat de provincies de
Deltafondsmiddelen niet voor andere doeleinden zullen inzetten.
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Consequenties
1. Met ondertekening van de Bestuursovereenkomst ‘‘Zoetwatervoorziening

Hoge Zandgronden’ wordt provinciale cofinanciering (€17 miljoen)
toegezegd.




De toezegging kent geen juridische consequenties omdat de
bestuursovereenkomst niet in rechte afdwingbaar is. Hierdoor zijn
uw Staten ten tijde van de behandeling van de benodigde
begrotingswijziging vrij om te beslissen of u met deze besteding
instemt.
De urgentie voor het aangaan van de bestuursovereenkomst dit
najaar ligt in de verankering van Deltafondsmiddelen voor de
regio.
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Europese en internationale zaken
Maatregelen worden zoveel mogelijk in synergie met andere programma’s
uitgevoerd zoals de Kaderrichtlijn Water, verdrogingsbestrijding, Natura2000,
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Klimaatactieve Stad.
Communicatie
Communicatie rond de ondertekening zal vanuit de gezamenlijke partijen
plaatsvinden.
Vervolg
Ondertekening van de beide bestuursovereenkomsten is beoogd op 7
september 2015. Bij het Statendebat van 18 september zal middels een
begrotingswijziging aan uw Staten gevraagd worden €17 miljoen voor
zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden beschikbaar te stellen.
Bijlagen
Toetsing voorstel aan ijkpunten investeringsvoorstellen van de Essent
Investeringsagenda

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris
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