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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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10096 deelname OAW

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



7

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


