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Onderwerp : Bestuursakkoord Programma Zandgronden Noord-Nederland 2022-
2027

Geachte Statenleden,

Middels deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de Bestuursovereenkomst Pro-
gramma Zandgronden Noord-Nederland 2022-2027, dat na besluitvorming op dinsdag 21
december 2021 door het college is vastgesteld en ondertekend door Gedeputeerde Hoog-
land.

Aanleiding
Ons klimaat verandert; het weer wordt extremer, er zullen vaker perioden met droogte, hitte
en extreme neerslag optreden. De droge zomers in 2018, 2019 en 2020 hebben aangetoond
dat een transitie in het waterbeheer gericht op vasthouden in plaats van afvoeren gewenst is.
Op de hogere zandgronden van onze provincie zijn de afgelopen jaren een aantal praktijk-
proeven voor water vasthouden uitgevoerd. Met deze proeven proberen we meer
(grond)water te conserveren en het water vertraagd af te voeren. Hiermee wordt de grond-
watervoorraad aangevuld en kunnen we gevolgen van droogte verder tegengaan. VVij willen
de praktijkproeven continueren, dit voornemen is reeds opgenomen in het ontwerp Regio-
naal VVaterprogramma 2022-2027, dat op 15 december jl. in uw Staten is besproken. Wel zal
VVetterskip Fryslan voor de komende jaren het projectleiderschap overnemen van provincie
Fryslan.

Aanvraag Deltafonds
Wetterskip Fryslan heeft, samen met de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's, de
gemeentes Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen en Groningen, en LTO-Noord, een
aanvraag ingediend bij het Deltafonds. Daarmee is een Rijksbijdrage van 25% beschikbaar
gesteld, waarvan ook een deel (€250.000) voor de provincie Fryslan is. Voor de regio Frys-

- 1 / 2 - Ons kenmerk: 01946112



provinsje fryslan <rd
provincie fryslan Ain!

Ian is daarmee voor de periode 2022-2027 een totaal bedrag beschikbaar van €1 miljoen
(€375.000 door VVetterskip Fryslan, €375.000 door provincie Fryslan, en €250.000 uit het
Deltafonds).

Bestuursovereenkomst
Op 27 mei 2021 hebben de leden van het Bestuurlijk Platform Zoetwater afgesproken dat,
voor de programmering van zoetwatermaatregelen voor de periode tot en met 2027, afspra-
ken over verantwoordelijkheden, kostenverdeling en planning via een specifieke uitkering
(SpUk) per regio worden vastgelegd. Voor de verdere uitwerking van deze afspra ken is, met
de voorgenoemde partijen, de Bestuursovereenkomst Programma Zandgronden Noord-
Nederland 2022-2027 opgesteld. De provincie Drenthe zal hierin als kassier namens de re-
gio Noord-Nederland fungeren.

De Bestuursovereenkomst is op 10 december al door de andere partijen ondertekend, en
wordt op 1 januari 2022 van kracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeerd Staten van Fryslan,

.-----.
drsvA-:-A7M k-.--v -zitter

ersma, MBA MCM, secretaris
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