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Voor meer informatie zie 
‘Najaarsrapportage 2020’ 
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Dit programma ligt over het algemeen goed op 
schema. De de wettelijke beoordeling van onze 
waterkeringen ronden we een half jaar eerder af.   
Bij de uitvoering van het HWBP-programma van 
Waterschap Limburg is sprake van budgettaire 
spanning op tweetal subsidiebeschikkingen. 

Dit programma ligt ook goed op schema. De 
stimuleringsregeling ‘Afkoppelen regenwater’ 
loopt steeds beter. Limburgbreed totaal € 2,4 mln. 
van de totaal € 8,4 mln. uitgekeerd.   
We haken aan op landelijke kennisontwikkeling 
over watervraagstukken (technieken, 
handreikingen, onderzoek, etc.). 

Ook dit programma ligt over het algemeen goed 
op schema. Met externe stakeholders zijn we o.a. 
bezig te kijken hoe landbouwmaatregelen om 
waterkwaliteit te verbeteren gefinancierd kunnen 
worden met POP3 en GLB gelden. Hiervoor 
hebben we aangegeven in principe geïnteresseerd 
te zijn in een landelijk pilotproject om 
werkenderwijs te leren hoe we dit vorm te geven. 

Dit programma ligt over het algemeen goed op 
schema. Mede als gevolg van het 3e droge jaar op 
een rij staat onttrekking t.b.v. landbouwkundige 
beregening zwaar onder druk met name rondom 
Natura 2000 gebieden.  
In Meerssen werken we samen met de gemeente 
hard aan het beperken van de wateroverlast.  

De activiteiten binnen dit programma verlopen 
conform planning. 

Dit programma ligt over het algemeen op schema. 
Door de coronamaatregelen hebben bedrijven 
uitstel van betaling gekregen en heeft de  invorde-
ringsprocedure stilgelegen. De ontvangsten liggen 
hierdoor (per 31 augustus 2020) 3,5 % lager dan 
de prognose.  
Project ‘Data-to-go’ ronden we in november af. 


