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Hierbij doen wij u een afschrift toekomen van een brief aan het hoogheemraadschap de Stichtse

Rijnlanden, waarin ons college meldt dat,

1 . Gedeputeerde Staten onder voorwaarden bereid zijn om mee te werken aan het project

‘Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag’ in Bodegraven Noord en dat de voorwaarden

zijn dat:

a. Er een noodzaak bestaat om te komen tot een integrale aanpak, waarin naast

bodemdaling ook de problematiek van de stikstof emissies wordt geadresseerd in relatie

tot de milieuomstandigheden in het aangrenzende Natura2000 gebied van de

Nieuwkoopse plassen en De Haeck;

b. Er wordt geadviseerd  om een POP3-subsidie aan te vragen voor dit project, maar dat er

pas een subsidie kan worden toegekend, zodra duidelijk is of middelen voor

overprogrammering over blijven en indien de aanvraag positief is beoordeeld binnen de

systematiek;

c. Binnen het project de middelen voor monitoring moeten worden geput uit het bedrag van

€1 ,9 miljoen, dat aan de gebiedsovereenkomst is toegevoegd vanuit de middelen ‘Nota

Ruimte’;

d. De provincie bereid is om de gebiedsovereenkomst Gouwe-Wiericke aan te passen wat

betreft de eindtermijn, omdat het project langer zal doorlopen dan de vigerende

eindtermijn;

e. De provincie bereid is om op de peildatum bij te dragen als grondeigenaar van thans

70ha in het gebied, via een heffing van een eigenbijdrage aan alle betrokken

grondeigenaren van €500 per hectare. 
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Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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