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Addendum Waterrapportage
Inleiding
De wateropgave binnen het POP3 programma is een belangrijk bestuurlijk aandachtspunt vanwege de
afspraken gemaakt tussen Rijk (ministerie I&M en LNV), provincies, waterschappen en LTO. De adviesgroep
Water rapporteert aan het CvT en adviseert over het oplossen van mogelijke knelpunten in
de voortgang. Vanwege de bestuurlijke afspraken is de opgave groter dan de maatregelen binnen het POP3.
Om deze opgave te kunnen realiseren worden aanvullend, buiten het POP3 programma om, nationale
financiering beschikbaar gesteld. Deze overige middelen worden met provinciale of regionale maatregelen
beschikbaar gesteld. Voor het inzicht wordt aan het CvT met regelmaat de waterrapportage aangeboden Deze
keer betreft het een addendum op de vorige rapportage waarin de voortgang per 1 januari 2021 zichtbaar is.
Reden hiervoor is enerzijds dat de waterrapportage van juni 2020 aan heeft getoond dat het budget voor
zowel het POP3 deel als ook contrafinanciering volledig of meer dan volledig verplicht was.
De waterrapportage is vooral bedoeld om een goed beeld te geven van de voortgang van de projecten
gekoppeld aan de EU-middelen voor internationale doelen (€ 100 mln.) en de nationale contra financiering
van eveneens € 100 mln.
De conclusies over inzet middelen € 100 mln (internationale doelen) en contrafinanciering zijn:
1. De EU-middelen (€ 100 mln.) zijn inmiddels volledig verplicht en voor 60% betaald. Vanwege mogelijke
onderuitputting hebben provincies besloten een deel van het bedrag over te programmeren (ongeveer
10%). Door dat er in 2020 een deel van het budget voor niet grondgebonden investeringen naar
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is verschoven valt de overprogrammering op het regulier POP3
budget (dus niet de overgehevelde middelen) relatief hoger uit. Dit is echter niet problematisch, ervaring
leert dat door uitval en lagere declaraties de uiteindelijke uitputting lager uit valt.
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2. De inzet van de nationale middelen t.b.v. vermindering uit- en afspoeling nutriënten (contrafinanciering)
verloopt voorspoedig. Het bedrag van contrafinanciering is evenals de EU-middelen ruimschoots
toebedeeld aan projecten (ruim € 120 mln.). Hiervan is ruim 87% (€ 104 mln.) gekoppeld aan projecten
welke in uitvoering of afgerond zijn. Het resterende bedrag betreft projecten, welke in voorbereiding zijn.
Covid 19 heeft hier mede voor wat vertraging gezorgd. Alle landsdelen hebben voldoende budget als
contrafinanciering gereserveerd. Wel zijn er nog enkele waterschappen waar onvoldoende zichtbaar is,
welke projecten er gefinancierd worden met nationale middelen. Het proces met betrekking tot de
uitvraag wordt dusdanig aangepast dat deze gegevens op een eenduidige manier verkregen en een
compleet overzicht beschikbaar is. Hiermee zal bij volledige invulling van deze afspraak het bedrag van €
100 mln. ruimschoots wordt gehaald.
3. In totaal zijn meer dan 720 waterprojecten gekoppeld aan dit programma, waarvan ruim 80% een
bijdrage levert aan de waterkwaliteit (waaronder vermindering van emissie nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen).
4. Doordat waterprojecten vaak een lange aanloop hebben, meerjarig zijn lopen declaraties waak wat
achter bij de N+3 systematiek. Provincies zijn in overleg met de waterschappen om het risico op
decommittering door een te lange looptijd te voorkomen en deelprojecten vast tussentijds te declareren.
Een andere reden waarom de terugmelding betreffende de wateropgave deze keer een addendum betreft is
wat meer van technisch van aard. De waterrapportage wordt opgebouwd uit gegevens afkomstig van de RVO
(POP3 projecten) als ook gegevens die door de waterschappen en provincies worden aangeleverd
(contrafinanciering) als ook de gegevens die vanuit de DAW organisatie (contrafinanciering en private
financiering) worden aangeleverd. De uitvraag voor deze gegevens vind niet gelijktijdig plaats. Met name de
uitvraag aan de waterschappen en de provincies en de uitvraag aan de DAW coördinatoren vinden niet
gelijktijdig maar vaak wel snel achter elkaar plaats. Vaak zijn beide gremia betrokken bij dezelfde projecten
maar wordt informatie op een andere manier aangereikt. Daarnaast zijn er verschillende interpretaties tussen
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DAW coördinatoren en ook projectleiders / subsidieadviseurs over de criteria en definities betreffende de aan
te leveren gegevens.
Aanvankelijk leek dit geen probleem, tot op heden was door extra inzet van zowel het Regiebureau POP als de
DAW organisatie de juiste informatie uit de gegevens te halen en zeker aan het eind van de POP3 periode
leek het in eerste instantie niet zinvol om energie te steken in het verbeteren van het proces.
Echter de hoeveelheid projecten wordt steeds groter en tevens wordt POP3 inclusief de inzet voor de
internationale doelen water nogmaals met 2 jaar verlengd. Met inachtneming van N+3 betekent dit dat er tot
2025 gemonitord zal moeten blijven worden.
Bovenstaande heeft er toe geleid dat er in januari en februari diverse gesprekken zijn geweest tussen
Regiebureau POP, waterschappen en de DAW organisatie om te komen tot een beter gestroomlijnd proces.
Het voorstel is nu als volgt:

•

•
•

Tweemaal per jaar als voorbereiding op het CvT van POP3 gelijktijdig een uitvraag te doen bij enerzijds
provincies en waterschappen en anderzijds de DAW coördinatoren.
Daarnaast zal zoveel al mogelijk gelijksoortige projectinformatie opgevraagd worden om de verwerking
te stroomlijnen.
Tevens zal er een duidelijk beschrijving komen van voorwaarden, definities en criteria die gelden ten
behoeve van de waterrapportage

Bovenstaand proces heeft er toe geleid dat de uitvraag begin 2021 nog enkelvoudig heeft kunnen
plaats vinden waardoor in combinatie met de eerder genoemde argumenten de waterrapportage
eenvoudige van opzet is dan voorgaande waterrapportages.
In september zal er wederom een uitvraag plaatsvinden zodat er in december 2021 weer een
volledige waterrapportage kan plaatsvinden met volledige en actuele gegevens.

