Bijlage 1 bij Statenmededeling Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge
Zandgronden: toetsing voorstel aan ijkpunten investeringsvoorstellen van de Essent
Investeringsagenda.
De ijkpunten voor investeringsvoorstellen gekoppeld aan de Essent
Investeringsagenda zijn:
1) Investeringen in Kennis, Innovatie, Bereikbaarheid, Leefklimaat, Mozaïek,
Natuur en Landschap
De provinciale bijdrage aan het Deltaprogramma onderdeel Zoetwatervoorziening Hoge
Zandgronden, sorteert effect voor het domein duurzame innovatie, Brabants mozaïek en natuur en
landschap (zie verder).
2) Zijn aantoonbaar structuurversterkend.
De investeringen zijn gericht op een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening, onder andere in de
vorm van een structuurversterking voor de Brabantse Agrofoodsector (duurzame
klimaatbestendige zoetwatervoorziening) en een klimaatbestendig Brabants watersysteem, o.a.
door water langer vast te houden, het herinrichten van beekdalen voor het vergroten van de
grondwatervoorraad en de aanleg van groenblauwe structuren (buffers) in stedelijk gebied.
3) Zijn geen vervanging van het reguliere beleid.
In het reguliere beleid is geen bijdrage aan een duurzame klimaatrobuuste zoetwatervoorziening
voorzien. Basis voor de investeringen vormt het Deltaplan Zoetwater van het Rijk. Met onze
bijdrage (co-)financieren wij, aanvullend op het reguliere beleid:
 maatregelen met een regionale impact op het watersysteem die het perceelsniveau
overstijgen,
 maatregelen waar het gaat om innovatie,
 maatregelen die in samenhang met andere opgaven in het gebied worden uitgevoerd en zo
bijdragen aan het behalen van andere provinciale doelen,
 de uitwerking van het voorzieningenniveau (initiatief provincie o.b.v. Deltabeslisssingen)
Kenmerk van de maatregelen is dat ze een aanvulling vormen op reguliere maatregelen (KRW en
verdroging).
4) Zijn geen vervanging van de lopende exploitatie.
De extra investeringsimpuls voor de realisatie van een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening komt
nog niet voor in de huidige exploitatie. Het betreft een nieuw programma, juist gericht op het
anders doen dan voorheen.
5) Hebben een aantoonbaar multipliereffect.
 De investering van de provincie Noord-Brabant bedraagt € 17 M. Met de multiplier door de
komst van Rijksmiddelen naar de regio en de investeringen door andere partijen wordt de
komende zes jaar € 106 M in de hoge zandgronden (Brabant én Limburg) geïnvesteerd.
 De rijksbijdrage (Deltafonds) van € 32,9 M (waarvan € 17 M voor Brabant en € 15,9 M
voor Limburg) is voor partijen een extra stimulans om zelf ook te investeren. In het programma
wordt om die reden ook ruimte gemaakt voor nieuwe toetreders zoals gemeenten en
gebruikers.



Wij kunnen via de criteria die we verbinden aan de provinciale cofinanciering sturing
uitoefenen op synergie met andere (gebieds)doelstellingen en klimaatrobuustheid en partijen
stimuleren om een klimaatimpuls aan hun reguliere maatregelen te geven.

6a) Zijn geen consumptieve bestedingen.
De maatregelen voor de klimaatbestendige zoetwatervoorziening voor de hoge zandgronden zijn
gericht op structuurversterking en derhalve niet op consumptieve bestedingen.
6b) Hebben waar mogelijk en/of kansrijk een revolverend karakter.
De investeringen hebben geen direct revolverend karakter, maar dragen wel direct bij aan een
duurzame klimaatrobuuste zoetwatervoorziening.
6c) De provincie in beginsel niet subsidieert, maar investeert.
Het betreft geen exploitatiesubsidies, maar investeringssubsidies gericht op duurzame, innovatieve
economische en ecologische structuurversterking.
7) Daar waar economische waarde ontstaat (of wordt toegevoegd) wordt in ieder
geval geparticipeerd en niet gesubsidieerd
De maatregelen i.h.k.v. het Deltaplan Hoge Zandgronden worden door de regionale partijen (en
met name de Brabantse waterschappen) uitgevoerd. De provinciale bijdrage richt zich
grotendeels op cofinanciering van deze maatregelen. Gelet op de aard van de maatregelen,
zoals optimalisatie van de wateraanvoer in Oost-Brabant, peilopzet, waterconservering, robuuste
inrichting van beekdalen en duurzaam bodembeheer bij de landbouw is hierbij vooralsnog geen
sprake van het realiseren van een directe economische waarde.
8) Zijn afgestemd met de gemeentelijke, rijks- of Europese agenda,
De investeringen maken onderdeel uit van een gezamenlijk programma met Rijk, waterschappen,
gemeenten, ZLTO, terreinbeheerders etc. Een optimale benutting van Rijksmiddelen is geborgd
door de cofinanciering van het Rijk (Deltafondsmiddelen). Waar mogelijk wordt door partijen
gebruik gemaakt van Europese middelen.
9) Bij voorkeur via calls for proposals, ontwerpwedstrijden en partnerschappen.
 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. Als overkoepelende partij is de provincie in de
positie om, onder andere via de voorwaarden in de PMWP-subsidieregeling, te sturen op de
gewenste transitie naar een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening.
 Maatregelen worden gerealiseerd door inzet van uitvoeringsvermogen van buiten: het
merendeel van de maatregelen wordt uitgevoerd door de Brabantse waterschappen.
10) De omvang van een investeringsvoorstel moet substantieel zijn (minimaal circa €
30 miljoen).
 In het nieuwe bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ is in de investeringsstrategie in totaal
€30M opgenomen voor het Deltaprogramma. Hierin is de €17 M voor de
zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden opgenomen en €180.000 voor proceskosten.
 Bij de uitwerking van het PMWP worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld hun
kaderstellende rol (inhoudelijk en financieel) in te vullen.

