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Motivatie voor agendering: Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is niet effectief 
genoeg 

Al in november 2019 is door Partij voor de Dieren gevraagd om een overzicht van het DAW 

projecten in Drenthe, en deze is gekomen op 25 maart 20201. Uit dit overzicht, en ook uit de 

tussentijdse Evaluatie van het DAW die wij nu agenderen, blijkt dat veel minder agrariërs 

mee doen dat er tijdens het begin van DAW werd beoogt. Het DAW is in 2013 gestart, 

waarna pas in 2015 concrete projecten waren2 en nu, in 2021 blijkt dat zelfs als alle agrariërs 

mee doen, dat dan nog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet bereikt zullen 

worden.  

Aanleiding voor het DAW zijn de wateropgaven waar Nederland voor staat. Dat gaat over de 

kwantiteit, die beïnvloed wordt door de klimaatverandering, en de kwaliteit, die onder druk 

staat door o.a. het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen(GBM)3. 

Opvallend bij het DAW in Drenthe is dat er in de projecten weinig concrete doelen worden 

gesteld, terwijl er veel subsidie mee gemoeid is. De doelen van de KRW en Nota Duurzame 

Gewasbescherming zijn fors: In 2018 vermindering van 50% t.o.v. 2012 en in 2023 een 

vermindering van 95% t.o.v. 2012. In het DAW is door LTO Noord en het waterschap het 

doel gesteld dat 80% van de knelpunten op het gebied van GBM en nutriënten is opgelost in 

2021 en dat 100% van de knelpunten is opgelost in 20274.  

Binnen Drenthe zijn aan de DAW-subsidies gekoppeld aan de bijdragen aan de provinciale 

doelen ´Zorgvuldig omgaan met Water´ en ´Toekomstgerichte Landbouw´5. Bij de 

openstellingen en subsidievoorwaarden is geen monitoring opgenomen, de enige richtlijn is 

 
1 https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2020/06-
mei/09:30/INGEKOMEN-STUKKEN 
2 Artikel “Betere waterkwaliteit door dialoog”, Het Waterschap nummer 6, juni 2015 
3 Brief van GS aan PS 49/5.3/2020002435, dd  1 december 2020 
4 Brief van GS aan PS 6/5.5/2020000190, dd 4 februari 2020 
5 Brief van GS aan PS 49/5.3/2020002435, dd  1 december 2020 



een groslijst van 30 mogelijke maatregelen uit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt, waaraan 

nog beoordelingen zijn toegevoegd voor waterkwantiteit en ecologie/biodiversiteit6.  

Van 2016 tot 2020 is er 7 miljoen besteed aan DAW in Drenthe, de helft ervan is opgebracht 

door de lokale overheden (dus provincie en waterschappen), belastinggeld dus. De rest is 

van de EU, uiteindelijk ook belastinggeld natuurlijk. De Partij voor de Dieren heeft er geen 

moeite mee als er gemeenschapsgeld wordt besteed aan het schoner en beschikbaarder 

maken van het water in Drenthe. Integendeel, water is van levensbelang voor dier, natuur en 

de mens. GS stelt dat de DAW subsidies ‘financieel effectief “zijn  “omdat ongeveer 60 % 

van de verstrekte subsidie ten goede komt aan agrarische bedrijven en 20%  besteed wordt 

aan kennisdeling” 7.  

 

Visie van de Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren is van mening dat de projecten van DAW onvoldoende bijdragen 

aan de doelen die gesteld zijn, namelijk verbeteren waterkwaliteit en – kwantiteit en dat de 

subsidies niet voor de juiste projecten worden verstrekt. Het is tijd om zo spoedig mogelijk 

het DAW te herzien en de subsidies te verstrekken aan effectievere projecten. De huidige 

projecten dragen onvoldoende bij, en er doen te weinig agrariërs mee. Daarnaast is er geen 

monitoring op de effecten, alleen op de intenties van de deelnemers en de DAW 

projectleiders.  

 

Vragen aan andere fracties:  

- In hoeverre dragen de DAW projecten volgens u bij aan het verbeteren van de 

waterkwaliteit- en kwantiteit in Drenthe, en waar baseert u dat op?  

- Bent u tevreden met de doelen die gesteld zijn voor de DAW-projecten, de deelname 

en de voortgang erop? Wat kan er volgens u beter? 

- Vindt u het perspectief dat geschetst wordt over de waterkwaliteit en –kwantiteit 

zorgelijk?   

- Vindt u ook dat een herijking van de DAW-afspraken in 2021 noodzakelijk is om de 

subsidies te kunnen besteden aan datgene waar ze voor bedoeld zijn?  

- Kunt u aangeven waar uw voornaamste zorgen zitten als het gaat over de 

waterkwaliteit en kwantiteit en welke oplossingsrichtingen u ziet?   

 
6 Evaluatierapport “Effectiviteit DAW Drenthe in Beeld”van CLM 
7 Brief van GS aan PS 49/5.3/2020002435, dd  1 december 2020 
 



Vragen aan GS: 

- Bent u van mening dat de DAW projecten voldoende bijdragen zodat de KRW-doelen 

in 2021 en 2027 bereikt zullen worden? Waar baseert u dat op?  

- Bent u bereid om zo spoedig mogelijk een herijking van de DAW-afspraken te doen 

zodat er effectievere maatregelen kunnen worden opgesteld en de subsidies beter 

besteed worden?  

- Heeft u andere maatregelen bedacht die wel kunnen leiden tot het halen van de 

normen van de KRW normen en van de Nota Duurzame Gewasbescherming? Zo ja, 

welke zijn dat en wanneer wordt PS in deze plannen meegenomen?  
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O ns kenme rk 4915.312O2000243 5

Behandeld door de heer L.G. de Vree (0592) 365917
Onderwerp: Evaluatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

G eachte voorzitter/leden,

ln de Statenbrief met kenmerk '1315.512020000557 van 25 maart 2020 zijn uw Staten
geïnformeerd over de verstrekte subsidies voor de projecten die voortkomen uit het
DAW. Hierbij is ingegaan op de verstrekte subsidies. ln deze brief willen wij dieper
ingaan op de resultaten en effectiviteit van DAW-projecten in Drenthe en presenteren

wij u het hiervoor opgestelde evaluatierapport "Effectiviteit DAW Drenthe in beeld":
https://i ndd.adobe.com/vi ew/380cb405-86e4-4 a7 e-9bÍ4-c47 0O92c847 a.

Algemene informatie
Het Platte I a ndsontwi kke I i n gsprog ram m a voor Nede rland 20'l 4-2020 (PO P3) stelt m id-

delen beschikbaar voor de landbouwsector. Een belangrijk deel van de middelen is af-
komstig uit het (Europese) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze middelen
worden als directe betalingen ingezet voor de landbouw (zogenaamde Pijler 'l mid-
delen). Het Rijk heeft besloten een deelvan deze middelen in te zetten voor inter-
nationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Nitraatrichtlijn (de zoge-
naamde modulatiemiddelen). Op landelijk niveau hebben het Rijk, LTO-Nederland en

de koepels afgesproken dat de regionale overheden met een even grote cofinanciering
bijdragen.
Deze afspraak heeft geleid tot het DAW. Het doel is een bijdrage te leveren aan de

wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en

duurzame landbouw. Het DAW is gericht op stikstof en fosfaat, verzilting, gewas-

bescherming, bodemdaling, wateroverlast, watertekort en bodem. Vrijwillige maat-
regelen betreffen zogenoemde bovenwettelijke productieve investeringen waarbij een

deel van de investering gesubsidieerd wordt.
Ter verbetering van de waterkwaliteit stimuleert het DAW het nemen van vrijwillige
maatregelen door agrariërs. Een ander deel van de maatregelen heeft betrekking op
kennisoverdracht en managementmaatregelen.
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lmplementatie DAW in Drenthe
Op 24 oktober 2016 hebben de vier waterschappen en de provincie Drenthe de Be-

stuursovereenkomst inzet DAW ondertekend. Daarin is afgesproken dat de provincie
en waterschappen de niet productieve middelen voor water uit het POP3 inzetten voor
grote projecten voor klimaat en Deltaprogramma Zoetwater. De Europese subsidie uit
de modulatiemiddelen worden ingezet op grote projecten op het gebied van KRW en
Nitraatrichtlijn. De regionale middelen ter cofinanciering van de modulatiemiddelen
hebben we ingezet voor DAW-projecten op het boerenbedrijf. ln onderstaande figuur
is dit aangegeven met het oranje blok.
Op 18 april 2017 hebben wij vervolgens de Uitvoeringsregeling DAW vastgesteld.
ln onderstaande figuur is de samenhang tussen POP3-bijdragen voor waterdoelen en

de modulatiemiddelen weergegeven. Voor de provincie Drenthe gaat het hierbij om
een bedrag van € 8.080.000,--. Door combinatie van de pijler 1, pijler 2 en regionale
middelen is een totaalbudget van € 24 miljoen beschikbaar voor Drenthe.
Het beschikbaar stellen van regionaal budget is randvoorwaardelijk omdat het Rijk

budget overhevelt vanuit pijler 1 naar pijler 2 (de zogenaamde modulatiegelden).

Doelstellingen DAW
Aanleiding voor het DAW zijn de wateropgaven waar Nederland voor staat. De kli-
maatsverandering heeft invloed op de waterkwantiteit. De weerpatronen worden ex-
tremer, perioden van wateroverlast en langdurige droogte zullen vaker voorkomen.
Via de EU-Kaderrichtlijn Water is ook de agrarische sector gehouden tot het nemen
van waterkwaliteitsmaatregelen. ln het DAW hebben partijen beschreven hoe land- en

tuinbouw kunnen bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven. Wezenlijk is de
koppeling van waterdoelen aan landbouwdoelen.
Hiertoe worden voorstellen gedaan voor een gestructureerde samenwerking tussen
waterbeheerders en het landbouwbedrijÍsleven.
Het DAW gaat niet alleen over waterkwaliteit. De doelstellingen voor het DAW zijn:
f . in2O2"l is 80 % van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een motiverende

en stimulerende wijze opgelost en in 2027 lOO%;

2. in2021 is de agrarische watervoorziening duurzaam door spaarzaam om te gaan

?íjler 2
POP3 - Niet produclieve investeringen - waler

t

KRW, NitÍaatrichtlijn

Openstellingen (via RVO)

PijloÍ 1 : modulatiomiddolsn
lnternalionale waterdoelen, agrariërs ondersteunen

bij investeringen en innovaties

€ 8.080.000,--

100o/o EU-subsidie

5Oo/o

€ 8.080.000,--
1 00oÁ règionale cofinanciering
. 50o/o waterschappen

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW)

Bestuursakkooíd met waterschappen

Regionale subsidieregeling

Uitvoeringsregeling DAW

Openstellingen

€ 8.000.000,-
50% EU-subsidie

500/0 regionale coÍinancier;ng (waterschappen + provincie)

Klimaat / deltaprogramma zoêtwateÍ

Openstellingen (via RVO)
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met water op bedrijfsniveau, waterconservering op gebiedsniveau en een slimmere
verdeling en buffering op rijksniveau, die aansluit bij de deltabeslissing die in 2014
is genomen;

3. door middelvan gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke instrumenten en innova-
tieve technieken wordt het agrarisch productiepotentieel op regionaal niveau met
2o/o per jaar vergroot.

Provinciale doelstel I ingen
Wij hebben aan de DAW-subsidies één of enkele van de volgende doelen gekoppeld:
o verbeteren waterkwaliteit door verminderen uit- en afspoeling nutriënten
o verbeteren waterkwaliteit door verminderen uit- en afspoeling gewasbescher-

mingsmiddelen
r verbeteren bodemkwaliteit
r verbeteren waterbeschikbaarheid
. verminderen wateroverlast

De doelstellingen voor de DAW-subsidies dragen bij aan de realisatie van de provin-
ciale doelstellingen zoals geformuleerd in de begroting onder "Zorgvuldig omgaan
met water":
. de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de

Kaderrichtl ijn Water 202'l ;

. de zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam voor-
zieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater;

r robuuste watersystemen die zodanig ingericht zijn dat de risico's op wateroverlast
en watertekort (droogte) tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt
blijven;

o anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering door mitigatie en adaptatie;
lndirect wordt tegelijkertijd bijgedragen aan de provinciale doelstelling "Toekomstge-
richte landbouw":
o werken aan een toekomstgerichte landbouw.

ln de openstellingen en subsidievoorwaarden zijn geen voorstellen voor monitoring
van de doelstellingen opgenomen. Er bestaat geen algemeen geaccepteerd beoorde-
lingskader voor het effect van maatregelen. WUR, Deltares en PBL hebben een expert-
beoordeling georganiseerdl om een breed gedragen lijst van maatregelen op te stel-
len, die de nutriëntenbelasting van oppervlaktewater doelmatig kunnen verminderen.
Bij de expertbeoordeling is een groslijst van 30 maatregelen opgesteld. Uitgangspunt
daarbij was de maatregelenlijst van het Bestuurlijk Overleg Open Teelt, de zoge-
naamde BOOT-lijst. Daar zijn vervolgens beoordelingen aan toegevoegd voor water-
kwantiteit en ecologie/biodiversiteit.
Voor de DAW-maatregelen die in de provinciale uitvoeringsregeling zijn opgenomen is

gebruik gemaakt van de lijst die bij de expertbeoordeling is opgesteld.

Bronnen:
Joachim Rozemeijer (Deltares). GertJan Noij, Erwin van Boekel en Vincent Linderhof (WUR), Expert-
beoordeling van landbouwmaatregelen voor oppervlaktewaterkwaliteit, 2016;
Joachim Rozemeijer (Deltares), Gert-Jan Noij, Erwin van Boekel en Vincent Linderhof (WUR), Achter-
gronden bij informatie in BOOT-Iijst factsheets, 2018;
http://a g ra rischwaterbeheer. n l/node/1 89460
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Evaluatie
De doelstellingen zijn en worden gerealiseerd in verschillende maatregelen in verschil-

lende projecten. ln hoofdstuk 4 en 5 in de evaluatie zijn deze maatregelen nader toe-
gelicht. Samenvattend zijn de volgende maatregeltypen uitgevoerd.

De maatregeltypen 1 tot en met 5 kunnen gekoppeld worden aan de provinciale doel-
stelling "oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de

Kaderrichtlijn Water 2021" . Maatregel 6 tot en met 7 aan "robuuste watersystemen
die zodanig ingericht zijn dat de risico's op wateroverlast en watertekort (droogte) tot
een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven" en tegelijkertijd aan "anti-
ciperen op de gevolgen van klimaatverandering door mitigatie en adaptatie". Maat-
regel 1, 9 en 10 aan het verhogen van de biodiversiteit en daarmee aan de provinciale

doelstelling "de zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst

duurzaam voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater"

ln totaal is tot nu toe voor €.12,4 miljoen investeringen uitgevoerd of in uitvoering.
Daarvoor is€7,4 miljoen subsidie verleend. Waterschap en provincie hebben ieder
50% bijgedragen aan de subsidies. De landbouwsector heeft zelf €4,9 miljoen bijge-
dragen, dat is 39% van de totale investeringen.
Van de 7,4 miljoen subsidiedie isverleend, is 18% besteed aan organisatiekosten,4%
aan communicatie, 2OVo aan kennisdeling met de agrarische sectoren en 58% aan di-
recte investeringen aan de landbouwbedrijven.

Het effect van DAW-projecten en de maatregelen die ondernemers uitvoeren, is vaak
niet kwantitatief aan te geven. Buiten de DAW-projecten zijn er namelijk ook andere
projecten en initiatieven die bijdragen aan hetverbeteren van de waterkwaliteit, bo-

demkwaliteit en vochthuishouding. Soms zijn effecten pas op de lange termijn te ver-
wachten. Dat blijkt uit diverse onderzoeken en het wordt ook aangegeven door de

Drentse waterschappen. Belangrijke redenen dat de effectiviteit van de huidige DAW-

maatregelen nog niet te kwantificeren zijn in Drenthe, zijn vooral gelegen in het feit
dat de meeste projecten nu nog niet afgerond zijn en dat enkele projecten zelfs nog
moeten starten. Daarnaast is het aantal deelnemende agrariërs nog te klein om een

vlak dekkend resultaat te kunnen vaststellen.
Echter DAW is wel belangrijk voor kennisdeling en bewustwording bij de sector. DAW
biedt een platform voor een grote middengroep die bewust is van het feit dat de

Type maatregel Aantal deelnemers Aantal projecten

waarin maatregel
opgenomen is

1. Akkerrand aanleggen 65 2

2. Verminderen erfemissie nutriënten 58 4

3 Verm inderen erfemissie gewas-

bescherm ingsm iddelen
49 4

4. Emissiereductieglastuinbouw 38 1

5. Emissie reducerende technieken 26 6

6. Storende lagen opheffen 16 4

7. Verminderde grondbewerking 13 3

8. Ondiepe drainage 13 3

9. Bufferstrokenaanleggen 10 4
'10. Mengsel groenbemesters 9 1
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landbouw zichzal moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden (klimaat-

effecten) en maatschappelijke eisen (minder gewasbeschermingsmiddelen, meer
duurzaam, meer biodiversiteit, natuur inclusieve landbouw). Dat blijkt uit de motivatie
waarom bedrijven deelnemen aan DAW (zie figuur hieronder). Ondanks de eigen bij-
drage van 60% is de sector bereid te investeren in bovenwettelijke maatregelen op het
eigen bedrijf.

Motivat ie voor proj€ddeÈlnanl€
{àaÍ,trl píojè*en)

fhrkifiar*bridir

l;g:cwr liodirer:itait

Het PBL concludeert in de Nationale analyse waterkwaliteit 2020 dat de waterkwaliteit
de komende jaren zal verbeteren, maar dat die verbetering niet genoeg is om alle
doelen van de KRW te halen.
Voor het bereiken van deze doelen is een integrale aanpak nodig, aldus de analyse.

Samenhang is nodig omdat de waterkwaliteit wordt beïnvloed door uiteenlopende
sectoren, zoals landbouw, industrie en huishoudens.
ln de Nationale analyse waterkwaliteit 2020 is modelmatig berekend dat bij grootscha-

lige deelname aan DAW-projecten wel degelijk een effectieve bijdrage is vast te stellen
voor de KRW. DAW-maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van

nutriënten toestand in oppervlaktewater; die bijdrage is substantieel bij een hoge
deelname vanuit de landbouwsector. Een reductie van de belasting door bemesting op

landelijke schaal als gevolg van DAW-maatregelen ten opzichte van voortzetting van

het huidig beleid bedraagt voor de voorziene maatregelen maximaal 5%. Bij inzet van

een maximaal maatregelen pakket bedraagt de reductie 10% voor stikstof en 15%

voor fosfor. Bij 100% deelname aan DAW-maatregelen is voor stikstof en fosfor een

reductie van meer dan 30% voorzien2. Dit blijkt uit de onderstaande figuren, waarin
de bijdragen van DAW-maatregelen zijn gekwantificeerd voor de oppervlaktewater-
lichamen in de verschillende KRW-regio's.

Bron: presentatie Van Gaalen en Osté, Stuurgroep Water 8 april 2020
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Aandeel regionale watêren dat voldoet aatr de stikstofnorm in 2O27
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Reductie stikstofbelasting landbouw door aanvullende
maatregelpakketten DAw
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Màximaàl prkket
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Reductie fosforbelasting landbouw door aanvullende

maatregelpakketten DAW

Maas I
Noord I

Rijn-oost r
Rijn-west r

&/o l0o/o 20Yo 30% 40o/o

Maximaal pakket

50o/o ffi% l0o/o

10070 deelname DAWI Voorziene maatÍegelen

Het Rijk legt de landbouw geen verplichtende maatregelen op voor de reductie van

het toepassen van meststoffen en chemische middelen. De DAW-maatregelen zijn
daarom noodzakelijk voor het verminderen van de emissies van nutriênten en gewas-

beschermingsmiddelen in de provincie.

Samenvatting
De DAW-subsidies en de daarin opgenomen maatregelen zijn gekoppeld aan de pro-

vinciale doelen voor de KRW, voor een duurzame zoetwatervoorziening en voor een

robuust watersysteem. De effectiviteit van de maatregelen is op dit moment nog niet
vast te stellen, mede omdat veel projecten nog lopen of pas dit jaar gestart zijn.

Volgens de Nationale analyse waterkwaliteit worden de KRW-doelen met de huidige
maatregelen in de meeste oppervlakte- en grondwaterlichamen niet gehaald. ln de

Nationale analyse waterkwaliteit is berekend dat DAW-maatregelen een substantiële
bijdrage kunnen leveren aan de KRW-doelen.
De DAW-subsidies dragen bij aan een grotere bewustwording van de agrarische sector
voor het vergroten van de biodiversiteit, het terugdringen van de emissies van nutriën-
ten en gewasbeschermingsmiddelen en het verminderen van schade ten gevolge van

wateroverlast en droogte. Omdat het Rijk geen maatregelen verplicht stelt, is de pro-

vinciale bijdrage aan DAW noodzakelijk om de belasting van grond- en oppervlakte-
water door meststoffen en gewasbescherm i ngsm iddelen te verm i nderen.
Dankzij de DAW-subsidies is de sector bereid daarin zelf te investeren. De DAW-
subsidies zijn financieel effectief omdat ongeveer 60% van de verstrekte subsidie direct
ten goede komt aan de agrarische bedrijven en 20o/o besteed wordt aan kennisdeling.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,Gedeputeerde

, voorzitter , secretaris
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Bijlage Evaluatierapport "Effectiviteit DAW Drenthe in beeld":
https://i ndd.adobe.com/view/380cb405-86e4-4a7 e-9bÍ 4-c470092c847a
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INLEIDING

1.
Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) lopen in heel 
Nederland projecten waarbij de agrarische sector een bijdrage levert 
aan de wateropgaven in agrarisch gebied en aan het realiseren van 
een economisch sterke en duurzame landbouw. 

De Provincie Drenthe heeft, gekoppeld aan DAW, de volgende doelen 
benoemd:

 ĥ Verbeteren waterkwaliteit door verminderen uit- en afspoeling 
nutriënten

 ĥ Verbeteren waterkwaliteit door verminderen uit- en afspoeling 
gewasbeschermingsmiddelen

 ĥ Verbeteren bodemkwaliteit 

 ĥ Verbeteren waterbeschikbaarheid gewassen

 ĥ Verminderen wateroverlast 

In oktober 2016 hebben de vier Drentse waterschappen en de 
provincie Drenthe de Bestuursovereenkomst inzet Deltaplan 
Agrarisch waterbeheer (DAW) ondertekend. Waarna verschillende 
openstellingen en subsidies zijn gerealiseerd. In Drenthe lopen sinds 
2017 in totaal 22 DAW-projecten waarin agrarische ondernemers 
werken aan de doelstellingen zoals hierboven benoemd. In deze  
interactieve pdf beschrijven we de reikwijdte van deze projecten, de 
motivatie voor ondernemers om mee te doen, de effectiviteit van 
DAW-projecten en maatregelen, extra resultaten van de projecten 
en kansen voor de toekomst. De informatie is tot stand gekomen door 
een digitale enquête onder DAW-projectleiders en een interview met 
de Drentse Waterschappen. Het is de tussenstand per medio 2020, 
aangezien verschillende projecten nog langer doorlopen.
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2.
Van de 22 DAW-projecten in Drenthe zetten 6 projecten vooral in op kennisverspreiding.  
In 16 projecten nemen ondernemers daadwerkelijk maatregelen. In totaal nemen ruim 930 
agrarisch ondernemers deel aan een of meerdere projecten. Deze ondernemers zijn afkomstig 
uit verschillende sectoren. 

Van de ruim 930 deelnemers, neemt ongeveer 40% ook daadwerkelijk maatregelen naar 
aanleiding van het project. Dit percentage kan in de toekomst nog hoger worden, aangezien 
sommige projecten net gestart zijn. Het is ook niet van alle projecten bekend hoeveel 
deelnemers maatregelen hebben genomen, dit zijn met name de projecten die zich richten op 
kennisverspreiding.

REIKWIJDTE

Verspreiding DAW-deelnemers over Drenthe  
met verdeling over type maatregelen.
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In 10 projecten hebben de projectleiders aangegeven dat het verbeteren van de waterkwaliteit 
voor ondernemers een belangrijke reden is om aan projecten mee te doen. Ondernemers zijn 
zich bewust van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf en het 
perceel en dragen graag bij aan schoner (drink)water. Zoals de deelnemers aan project ‘Ver-
minderen perceelemissie Drentsche Aa gebied.

Een andere belangrijke reden om aan projecten deel te nemen is de mogelijkheid om (gra-
tis) advies te krijgen en nieuwe kennis op te doen. Zoals de deelnemers aan project  
‘DuurSaam Glashelder’. Door metingen krijgen deelnemers bijvoorbeeld inzicht in de reste-
rende emissieroutes op hun bedrijf. Door het beoordelen van de bodemkwaliteit leren ze wat 
er in de ondergrond te zien is en welke maatregelen ze kunnen nemen om de bodemkwaliteit 
te verbeteren. Adviseurs denken mee op het bedrijf en daarnaast leren ondernemers in veel 
projecten ook van elkaar. 
Lees meer

3.

MOTIVATIE

Er lopen binnen de landbouw veel 
verschillende projecten en het 
vinden van deelnemers daarvoor 
is soms best lastig. Inzicht in de 
motivatie van ondernemers om aan 
een project mee te doen, helpt in 
vervolgprojecten om aan te sluiten 
bij hun interesses en daarmee de 
deelname te verhogen.

In de enquête hebben projectleiders 
verschillende redenen aangegeven 
waarom deelnemers aan hun pro-
ject meedoen. In het taartdiagram 
hiernaast  hebben we de belangrijk-
ste redenen weergegeven.

Verbeteren waterkwaliteit

Kennis en advies krijgen 

Verbeteren bodemkwaliteit

Schade door wateroverlast of –tekort voorkomen

Verkrijgen subsidie

Vergroten biodiversiteit

Motivatie voor projectdeelname 
(aantal projecten)

(10)

(7)(5)

(5)

(4)

(2)
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In dit hoofdstuk gaan we per provinciaal 
doel kort in op de landelijke trend, met 
waar mogelijk specifieke informatie voor de 
provincie Drenthe.

Effectiviteit
Het effect van DAW-projecten en de maat-
regelen die ondernemers uitvoeren, is vaak 
niet kwantitatief aan te geven. Buiten de 
DAW-projecten zijn er namelijk ook ande-
re projecten en initiatieven die bijdragen 
aan het verbeteren van de waterkwaliteit, 
bodemkwaliteit en vochthuishouding. Bij-
voorbeeld de maatregelen die waterschap-
pen zelf nemen. Hieronder vallen onder 
andere het verbeteren van het zuiverings-
rendement van de rwzi’s en het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers. Daarnaast 
nemen niet alle ondernemers in Drenthe 
maatregelen. En het effect van maatrege-
len is onder andere afhankelijk van de bo-
demsoort, de weersomstandigheden (nat/
droog jaar) en de uitvoering van de maatre-
gel door de ondernemer zelf. 

Soms zijn effecten pas op de lange termijn 
te verwachten. Dat blijkt uit diverse 
onderzoeken en het wordt ook aangegeven 
door de Drentse waterschappen.

Verbeteren waterkwaliteit door  
verminderen uit- en afspoeling  
nutriënten

Uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit 
van het PBL blijkt dat in 2019 ongeveer 
50% van de regionale en rijkswaterlicha-
men in Nederland voldeed aan de KRW- 
normen voor stikstof en fosfor. In de pro-
vincie Drenthe zijn voor stikstof in 2019 
in deze wateren geen normoverschrij-
dingen gemeten. Voor fosfor overschrijdt 
een drietal meetpunten in regionale en 
rijkswaterlichamen in Drenthe de norm,   
klik voor kaart.

Voor landbouw specifiek oppervlaktewater 
is een dalende trend van de stikstof en 
fosforconcentraties te zien. Het aantal 
wateren dat voldoet aan de norm is echter 
gestagneerd ten opzichte van 2014. De 
concentraties van de normoverschrijdende 
locaties dalen te langzaam voor het voldoen 
aan de norm in 2027. Bron

Voor landbouw specifiek oppervlaktewater 
zijn in Drenthe in 2018 nog enkele 
meetpunten waar de norm voor  stikstof 
(klik voor kaart) en fosfor (klik voor kaart) 
wordt overschreden.

O.a. in de projecten DuurSaam Glashelder, 
Schoon erf, schoon water veehouderij en 
DAW Zuidoost Drenthe wordt gewerkt aan 
emissiereductie van nutriënten.

4.

EFFECTIVITEIT
PROJECTEN
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Verbeteren waterkwaliteit door verminderen uit- en afspoeling 
van gewasbeschermingsmiddelen

Het gewasbeschermingsbeleid is vastgelegd in de nota ‘Gezonde 
Groei, Duurzame Oogst’. Deze nota heeft als doelstelling dat het 
aantal gemeten normoverschrijdingen in oppervlaktewater in 
2023 ten opzichte van 2013 met 90 procent verminderd moet zijn. 
Met als tussendoel een afname van 50% in 2018. 
Het PBL constateert dat het aantal gemeten normoverschrijdingen  
is afgenomen, maar dat het aantal locaties met normoverschrij-
dingen gelijk is gebleven. 

In 2018 werden op 10 meetpunten in oppervlaktewater in 
Drenthe geen overschrijdingen van de norm aangetroffen. Op de 
andere meetpunten overschrijdt maximaal 10% van de stoffen de 
waterkwaliteitsnorm. Zie kaart. 

Aan het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen 
wordt gewerkt in o.a. Spoel- en wasplaats Wapse, Meer kennis, 
minder middel, Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa en 
Verminderen perceelsemissie.
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Verbeteren bodemkwaliteit
Bodemkwaliteit is een breed begrip: met structuur, biologische en 
chemische kwaliteit als belangrijke indicatoren. De kwaliteit van 
landbouwbodems staat onder druk. Het ministerie van LNV zet erop 
in dat in 2030 alle landbouwbodems duurzaam worden beheerd. 
Het is belangrijk om binnen DAW in te zetten op verbetering van 
de bodemkwaliteit. Het onderwerp leeft bij ondernemers, zij zijn 
zelf intrinsiek gemotiveerd om de bodemkwaliteit te verbeteren. 
Bovendien hebben maatregelen die de bodem verbeteren ook 
positieve invloed op andere doelen van de provincie. Verbeteren van 
de bodemkwaliteit kan het waterbergend en infiltrerend vermogen 
van de bodem verbeteren, kan bijdragen aan verbetering van de 
waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit.  

In o.a. de projecten Bodemverdichting Drenthe, Bodemkennis naar 
Bodemkunde en Bodem APK Veenkoloniën wordt gewerkt aan het 
verbeteren van de bodemkwaliteit.

Verbeteren waterbeschikbaarheid en verminderen wateroverlast
Voldoende zoetwater is in Nederland cruciaal, onder meer 
voor de stabiliteit van dijken, natuur en voor de drinkwater- en 
elektriciteitsvoorziening. Verschillende sectoren, zoals landbouw, 
scheepvaart en industrie zijn voor hun productie afhankelijk van 
zoetwater. Ook om het zakken van inklinkingsgevoelige gebieden 
tegen te gaan, is voldoende zoetwater van belang aldus het Nationaal 
Deltaprogramma 2021. Het aanbod van zoetwater is niet altijd 
toereikend voor de vraag. Dat bleek duidelijk tijdens de langdurige 
droogteperioden in 2018, 2019 en het droge voorjaar van 2020. Ook 
verzilting vormt een bedreiging voor de zoetwaterbeschikbaarheid 
in Nederland. Bron
Het DAW wordt gezien als een belangrijk middel voor de 
landbouwsector voor het waarborgen van de zoetwatervoorziening

Het zuiden en midden van Drenthe hebben te maken met hoge 
zandgronden, en zijn vooral aangewezen op grondwater. Structurele 
maatregelen en een robuust watersysteem zijn voor dit gebied van 
belang, om in te kunnen spelen op extreme droogte en wateroverlast.  
Dit gebeurt o.a. binnen de projecten Boeren met bodem en water, 
DAW Nieuw Drostenerdiep, Duurzaam Agrarisch Waterbeheer  
Zeijen en Druppelirrigatie en fertigatie in Drenthe.
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In dit hoofdstuk omschrijven we de top-
10 van meest genomen maatregelen met 
uitleg van de effectiviteit van de maatregel, 
de praktische toepasbaarheid en de kosten 
en baten van de maatregel.

Bij voorkeur goed voor milieu ėn 
ondernemer
Maatregelen hebben bij voorkeur een 
positief effect op waterkwaliteit, -kwantiteit 
en bodem, zijn eenvoudig toe te passen in 
de praktijk én hebben hogere baten dan 
kosten. 
In de praktijk is dat helaas vaak niet het 
geval. Lees meer

Type maatregel
Aantal 

deelnemers
Aantal projecten waarin 

maatregel genomen is
1. Akkerrand aanleggen 65 2
2. Verminderen erfemissie nutriënten 58 4
3. Verminderen erfemissie 

gewasbeschermingsmiddelen 49 4

4. Emissiereductie glastuinbouw 38 1
5. Emissiereducerende technieken 26 6
6. Storende lagen opheffen 16 4
7. Verminderde grondbewerking 13 3
8. Ondiepe drainage 13 3
9. Bufferstroken aanleggen 10 4
10. Mengsel groenbemesters 9 1

Akkerrand aanleggen 

Akkerranden aanleggen is een effectieve 
maatregel die bijdraagt aan meerdere 
doelen, waaronder  het vergroten van de 
biodiversiteit en het verbeteren van de 
waterkwaliteit door verminderen uit- en 
afspoeling gewasbeschermingsmiddelen 
en nutriënten. Het aanleggen van een 
akkerrand is in de praktijk goed toepasbaar. 

5.

EFFECTIVITEIT
& TOEPASBAARHEID

MAATREGELEN

Top-10 van meest genomen maatregelen in DAW-projecten in Drenthe, met het 
aantal deelnemers en aantal projecten waarbinnen de maatregel is genomen.

Wat kosten/baten betreft kan het alleen 
uit als er subsidie beschikbaar is. Door de 
akkerrand mist de ondernemer namelijk 
productiegrond en dat moet vergoed 
worden. Het aantal kilometers akkerrand 
daalt in periodes dat er geen subsidie 
beschikbaar is. Lees meer
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Verminderen erfemissie nutriënten
Erfemissie van nutriënten speelt vooral bij 
melkveehouderijen. Door opslag van voer en 
mest en het houden van kalveren op het erf 
kunnen voedingsstoffen afspoelen naar het 
oppervlaktewater. Dat kan een afname van 
zuurstof in de sloot veroorzaken waardoor 
waterleven en planten in de sloot doodgaan.
Melkveehouders kunnen verschillende 
maatregelen nemen om erfemissie te ver-
minderen. De effectiviteit kan per maatre-
gel verschillen, maar de maatregelen samen 
hebben een positief effect op het verbeteren 
van de waterkwaliteit. De praktische toepas-
baarheid verschilt per maatregel, maar ook 
per bedrijf. Sommige maatregelen kunnen 
eenvoudig worden toegepast, andere maat-
regelen zijn pas aan de orde als het hele erf 
wordt gerenoveerd. De kosten van de maat-
regelen liggen bij de ondernemer, terwijl de 
baten (verbetering waterkwaliteit) buiten 
het bedrijf liggen.

Verminderen erfemissie 
gewasbeschermingsmiddelen 
Erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen 
kan voorkomen op alle bedrijven waar op 
het erf met deze middelen wordt gewerkt. 
Erfemissie kan ontstaan bij het vullen 
of schoonmaken van de veldspuit, het 
ontsmetten of spoelen van gewassen of 
het schoonmaken en opslaan van kisten. 
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen dan 
op het erf terecht komen en bij een regenbui 
afspoelen naar de sloot. Daar hebben ze een 
negatief effect op het waterleven. 

Ondernemers kunnen verschillende 
maatregelen nemen om erfemissie te 
verminderen. De effectiviteit van de 
maatregelen verschilt en is afhankelijk 
van de bedrijfssituatie. Daar waar fysieke 
maatregelen nodig zijn, zijn de kosten vaak 
fors. Een niet overdekte vul- en wasplaats met 
zuiveringssysteem kost gemiddeld €35.000. 
Terwijl de baten van deze maatregel elders 
liggen, bijvoorbeeld verbetering van de 
waterkwaliteit en behoud van een effectief 
middelenpakket.

AAN HET 
WOORD

Ot o Wil em Eleveld

Otto Willem Eleveld doet mee aan het  
DAW project ‘Meer kennis, minder mid-
delen’. Hij is akkerbouwer in Hooghalen 
en teelt veel verschillende gewassen 
op 120 hectare, met naast aardappelen 
en suikerbieten ook vezelhennep, kool-
zaad, brouwgerst, mais en een meng-
teelt van veldbonen en tarwe. Daar-
naast heeft hij 8,5 hectare akkerranden. 
Door mee te doen aan dit project wil hij 
meer insecten aantrekken, waaronder 
natuurlijke plaagbestrijders, en ook de 
invloed van landbouwmaatregelen naar 
de sloot minimaliseren.

Lees verder >>>
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Emissiereductie glastuinbouw
Ook in de glastuinbouw worden maatregelen genomen om emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar sloot, riool 
en grondwater te verminderen. Leidingen naar oppervlaktewater worden bijvoorbeeld afgedopt, drainwater wordt opgevangen en 
hergebruikt of gezuiverd met een zuiveringssysteem. De effectiviteit, praktische toepasbaarheid en kosten van de maatregelen verschillen 
per maatregel. Met name de kosten voor zuivering van het drainwater zijn fors. 
Een zuiveringssysteem kost, afhankelijk van de benodigde capaciteit ongeveer €30.000 tot €60.000.

Emissiereducerende technieken
Het gebruik van een driftreducerende techniek vermindert -bij juist gebruik- emissie 
van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Er zijn verschillende technieken zoals de 
Wingssprayer, luchtondersteuning en een spuit met verlaagde spuitboom, die allemaal de 
verwaaiing van middelen naar het oppervlaktewater voorkomen. De extra investering voor 
deze technieken liggen tussen de €750 en €1.000 per strekkende meter boombreedte. Wat 
voor een gemiddelde veldspuit met een breedte van 33 meter op een investering komt van  
€25.000 - €33.000. Daar waar met de techniek door een effectievere bespuiting ook middel 
bespaard kan worden, verdient de techniek zichzelf binnen enkele jaren terug.

Storende lagen in de bodem opheffen
Een storende laag in de bodem (bodemverdichting) verhindert infiltratie van water en 
plantwortels komen er niet doorheen. De bodemkwaliteit verbetert alleen bij opheffing 
van de storende laag met een machine, als hierna een diepwortelend gewas wordt geteeld. 
De bodem kan dan meer water vasthouden en naleveren aan het gewas. Daarnaast kan de 
gewasopbrengst hoger zijn. Deze maatregel is praktisch goed toepasbaar. De kosten liggen 
tussen de €400 en €2.000 per hectare, de baten van de maatregel zijn situatie-afhankelijk. 
In de meeste gevallen en bij goede uitvoering is de maatregel effectief om de structuur van 
de bodem te verbeteren. 

http://www.toolboxwater.nl/toolbox
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6.

BEWUSTWORDING, 
KENNIS & 

SAMENWERKING 

Aanpassing gedrag door bewustwording en 
kennisdeling
In alle DAW-projecten wordt gewerkt aan be-
wustwording en kennisdeling. Bewustwording 
gebeurt bijvoorbeeld door individuele bedrijfs-
advisering, metingen op het bedrijf en door 
informatie- en demonstratiebijeenkomsten. 
Kennis wordt onder andere verspreid door veld-
bijeenkomsten, artikelen, excursies, presenta-
ties, folders, factsheets, filmpjes en websites. 
Zes projecten hebben zich volledig gericht op 
bewustwording en kennisdeling. Bewustwor-
ding en kennisdeling zorgen ervoor dat onder-
nemers hun werkwijze en gedrag aanpassen. 
Het effect van deze gedragsmaatregelen kan 
net zo groot zijn als bij fysieke maatregelen, 
maar is meestal niet in aantallen uit te druk-
ken en daardoor minder zichtbaar. Wel is het 
een belangrijk resultaat van de DAW-projecten 
in Drenthe.

Goede samenwerking
DAW-projecten dragen vaak bij aan het 
verbeteren van de samenwerking tussen 
ondernemers, waterschap, provincie en andere 
partijen. Binnen projecten worden verschillende 
partijen bij elkaar gebracht, waardoor ze over 
en weer meer begrip krijgen voor elkaars 
situatie en standpunten. De verhouding wordt 
positiever en partijen weten elkaar beter te 
vinden. Zowel projectleiders als de Drentse 
waterschappen geven dit aan. 

Vliegwiel
DAW-projecten enthousiasmeren de 
ondernemers zowel op individueel- als op 
groepsniveau. Als een bepaalde maatregel 
wordt uitgevoerd, gaat een ondernemer zich 
vaak meer interesseren in duurzaamheid 
en mogelijkheden om de bedrijfsvoering te 
verbeteren. Binnen een gebiedsaanpak werkt 
dat ook stimulerend tussen ondernemers 
onderling, iedereen gaat aan de slag. De goede 
samenwerking en bereidheid om maatregelen 
te nemen werkt ook positief door bij andere 
opgaven in het gebied.
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Winst geboekt, nog meer actie nodig
Waterkwaliteitsmetingen laten zien dat 
maatregelen die de landbouw en overheden 
nemen, zorgen voor een verbetering. 
Maar we zijn er nog niet. Klimaatverandering 
maakt het werken aan deze doelen nóg 
belangrijker. Water moet langer worden 
vastgehouden in plaats van zo snel mogelijk 
worden afgevoerd. Landbouwbodems spelen 
hierin -door hun bufferende werking- een 
belangrijke rol. Ook waterkwaliteit wordt 
beïnvloed door klimaatverandering, bij hevige 
buien is de kans op emissie van nutriënten 
en gewasbeschermingsmiddelen vanaf 
landbouwpercelen groter. 

Vasthouden wat werkt
Binnen de DAW-projecten in Drenthe worden 
effectieve maatregelen genomen, waar 
nodig ondersteund met subsidie en er wordt 
hard gewerkt aan meer bewustwording. 
Daarnaast is het ontstane contact en de 
samenwerking tussen landbouw, LTO,  
AND, waterschappen en provincie zeer 

waardevol. Samen zijn partijen in Drenthe 
aan het ontdekken op welke manier 
maatregelen, projecten en subsidies het 
meest efficiënt en effectief zijn. Binnen 
‘DAW Zuidoost Drenthe’ wordt bijvoorbeeld 
gekozen voor een brede insteek, waarbij 
ondernemers zelf kiezen met welke thema’s 
en maatregelen ze aan de slag gaan. En in 
het project ‘Verminderen perceelsemissie’ 
wordt gewerkt vanuit een gebiedsaanpak,  
waarbij alle ondernemers meedoen. Voor het 
vervolg is het belangrijk om vast te stellen 
wat werkt en dit te blijven doen.

Kansen voor de toekomst

 ĥ Verhoog het aantal deelnemers aan 
DAW. Het effect van DAW-maatregelen is 
afhankelijk van het aantal ondernemers 
dat betrokken is bij projecten en daad-
werkelijk maatregelen neemt. Binnen 
DAW Drenthe is op dit moment ongeveer 
1/3 van de landbouwondernemers betrok-
ken. Dat aantal deelnemers kan omhoog.  
Lees meer

 ĥ Pak problematiek meer integraal aan. 
Verschillende gebieden in Drenthe ken-
nen een verschillende problematiek. 
Met een gebiedsgerichte aanpak kun 
je per gebied de uitdagingen aanpak-
ken. Een duidelijke visie voor het ge-
bied is daarbij een randvoorwaarde. 
Een gebiedsaanpak vraagt integraliteit. 
Zowel qua thema’s als qua samenwerking. 
Lees meer

7.

KANSEN VOOR
DE TOEKOMST 

AAN HET 
WOORD

Janke Klo sterman

Gebiedsmakelaar Janke aan het 
woord
Janke Kloosterman is betrokken 
als gebiedsmakelaar bij het DAW-
project Zuidoost Drenthe en 
Waterschap Vechtstromen, waar 
de benadering verschilt van andere 
projecten. In Zuidoost Drenthe 
werken ze vanuit thema’s waarbij 
ondernemers zelf kiezen met welke 
maatregelen ze aan de slag gaan. 
Janke spart met de boeren welke 
maatregelen bij hun bedrijf passen. 
Dit project verandert volgens Janke 
de gesprekswijze met de provincie 
en het waterschap: “Het gaat uit 

van samen optrekken in plaats van 

een wijzend vingertje”. 
Lees verder >>>
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 ĥ Zet subsidie wijs in. Een bijdrage in de kosten van een inves-
tering kan goed helpen om ondernemers een steuntje in de 
rug te geven, waardoor maatregelen sneller worden genomen. 
Subsidie is echter niet bij alle maatregelen nodig. Als de kos-
ten relatief laag zijn en een ondernemer binnen een paar jaar 
voordeel van zijn investering ziet, is een subsidie meestal niet 
nodig om tot actie over te gaan. Aanbeveling is om de subsidie-
voorwaarden gelijk te trekken voor heel Drenthe, zodat subsi-
diebedragen niet verschillen binnen de provincie. Lees meer

 ĥ Betrek ook partijen buiten DAW. DAW is een initiatief van LTO 
Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Binnen veel 
provincies wordt het vormgegeven als een samenwerkingsver-
band tussen provincie, waterschappen en LTO. Om de kwaliteit 
en uitvoering van projecten te verhogen, is het goed om ook 
andere partijen te betrekken. Op die manier kan de meest gun-
stige aanpak voor een project worden gekozen. Lees meer

 ĥOrganiseer communicatie centraal. Communicatie over er-
varingen en resultaten is ontzettend belangrijk om kennis te 
verspreiden en andere ondernemers enthousiast te maken om 
ook aan de slag te gaan. Binnen projecten is communicatie vaak 
een van de onderdelen waaraan gewerkt wordt. Waardoor het 
niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Een aanbeveling 
is om communicatie centraal te regelen. Lees meer

 ĥ Zorg voor beklijving van de resultaten. Om de effecten van 
projecten te laten voortduren, is het belangrijk dat onderne-
mers ook na afloop van het project doorgaan met het nemen 
van maatregelen. Voor fysieke investeringen zoals erfaan-
passingen of een nieuwe machine gaat dat goed. Voor andere 
maatregelen, die jaarlijks opnieuw genomen moeten worden, 
is meer aandacht nodig voor beklijving van de resultaten. Dat 
kan door communicatie (het blijven werken aan bewustwor-
ding). Of door het vastleggen van deze maatregelen in bijvoor-
beeld pachtcontracten, certificaten of door eisen die afnemers 
stellen.
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Deze interactieve pdf is gemaakt 
voor Provinciale Staten van Drenthe 
om het resultaat van DAW-projecten 
in Drenthe inzichtelijk te maken. 
De interactieve pdf is opgesteld 
door CLM Onderzoek en Advies in 
opdracht van provincie Drenthe.

© CLM Onderzoek en Advies, 
november 2020
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