
FAQ list voor website www.agrarischwaterbeheer.nl 

 

1. Wat houdt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in? 

 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op 

uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in 

agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. De 

wateropgaven hebben zowel met waterkwaliteit al met waterkwantiteit te maken. 

Samenwerking met de waterschappen is hierbij een “must” en levert alleen maar winst op. Door 

de samenwerking tussen boeren  en waterschappen proberen de waterschappen te voldoen aan 

hun wateropgaven en proberen zij om boeren, nu en in de toekomst, van voldoende en schoon 

zoet water te voorzien. Kortom: DAW is winst met water! 

 

 

2. Welke doelstellingen streven met het DAW na? 

 

We streven met DAW na dat we werken aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van zoet water. 

Ook streven we productieverhoging voor de boer na.  

 

Concreet betekent bovenstaande dat we in 2021 80% van de knelpunten rond kwaliteit zoet 

water opgelost willen hebben en in 2027 moeten alle knelpunten opgelost zijn.  

 

Doelstellingen op het gebied van voldoende Water zijn: 

 goede verdeling op nationaal niveau 

 optimale waterhuishouding op gebiedsniveau 

 Spaarzaam watergebruik op bedrijfsniveau 

        En de doelstellingen mbt tot hogere productie en efficiënt ruimtegebruik zijn: 

 minimaal 2% regionale productieverhoging door gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke 

 instrumenten en innovatieve technieken 

 zuinig ruimtegebruik/regionaal maatwerk 

 

 

3. Wat voor soort projecten kunnen ingezet worden om de doelstellingen te bereiken? 

 

We onderscheiden drie soorten DAW-projecten: gebiedsgericht, thematisch en sectoraal. Bij een 

gebiedsgericht project staan alle watervraagstukken die in een gebied leven centraal. In een 

dergelijk project kunnen dus veel verschillende maatregelen getroffen worden. 

 

In een thematisch project wordt er rond een thema gewerkt, bijvoorbeeld het tegengaan van 

erfafspoeling. 

 

Binnen een sectoraal project worden er maatregelen genomen die specifiek zijn voor een 

bepaalde sector, bijvoorbeeld de opslag van mest op een melkveebedrijf.  

 

http://www.agrarischwaterbeheer.nl/


4. Wat levert DAW voor boeren op? 

 

DAW staat voor winst met water! En dat geldt voor zowel de boer als het betrokken waterschap. 

Boeren anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering en helpen daarmee problemen 

met de beschikbaarheid van water op termijn te  voorkomen. Daarnaast werken zij aan 

duurzaamheid en verbetering van de kwaliteit van het water. Dat levert voordelen voor de eigen 

bedrijfsvoering op. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot productieverhoging.  

 

5. Welke voorbeelden van projecten zijn er nu al? 

 

Er zijn al veel verschillende projecten gestart. Zo zijn er projecten waarbij er 

inrichtingsmaatregelen genomen zijn voor het waterbeheer. Deze helpen bij wateroverlast of 

juist bij te weinig water. Er zijn ook projecten waar gewerkt wordt met precisielandbouw, zodat 

minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en de kwaliteit van water verbetert. Voorbeelden 

van projecten vindt u via www.agrarischwaterbeheer.nl/content/alle-projecten 

 

 

6. Hoe start ik zelf een project in mijn gebied of sector? 

 

Voer zo veel mogelijk gesprekken met collega-boeren uit uw omgeving of eigen sector en breng 

in kaart welke uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van water er zijn. Bespreek 

deze vervolgens met de portefeuillehouder water uit uw eigen afdelingsbestuur. Hij of zij kan dan 

contact leggen met de Regiocoördinator die vervolgens samen met u en andere boeren probeert 

er  een officieel projectvoorstel van te maken . Hij zal ook de contacten met de waterschappen 

regelen en, als er genoeg draagvlak is bij zowel boeren als waterschap,  helpenbij de opstart van 

het projec t en een projectleider aanstellen. De contactgegevens van de regiocoördinatoren vindt 

u hier.  

 

 

7. Hoe worden DAW projecten gefinancierd? 

Vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma van de Europese Unie (POP)zijn is het de 

bedoeling dat er dit jaar POP3 gelden beschikbaar komen, waarvan een groot deel bestemd is 

voor waterprojecten. Per provincie is hiervoor een  bedrag als subsidie beschikbaar. De 

provincies zullen hiervoor speciale loketten openen waar de projecten kunnen worden 

ingediend. Hoe dit in zijn werk gaat, weet de Regiocoördinator DAW. 

 

 

8. Waaraan moet een projectaanvraag voor subsidie uit POP3 voldoen? 

Een projectaanvraag moet voldoen aan een aantal criteria die door de EU zijn opgesteld. 

Daarnaast kunnen provincies nog aanvullende criteria opstellen. Voordat de loketten voor 

subsidieaanvragen geopend worden nemen de provincies besluiten hoe de regeling er voor hun 

provincie uit zal gaan zien. Dit wordt door hen gepubliceerd. 

 

http://www.agrarischwaterbeheer.nl/content/alle-projecten
https://woa.ltonoord.nl/uniquesigd04c5d8452f0b7f212ed3499fa786e72/uniquesig0/SecurewoaltonoordPortalHomePage/


9. Wanneer moeten projectaanvragen ingediend zijn bij de provincies? 

Het is nog niet duidelijk wanneer de loketten voor subsidieaanvragen geopend zullen worden. 

 

10. Wie kan mij helpen bij een projectaanvraag? 

 

Neem hiervoor contact op met uw portefeuillehouder Water van uw afdeling of met de 

Regiocoördinator DAW uit uw eigen regio. Zie voor contactgegevens: 

http://agrarischwaterbeheer.nl/content/contact-21 

 

 

11. Waarom zou ik eigenlijk maatregelen moeten nemen? 

Zowel de consument als de politiek hecht sterk aan zogenaamd Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, waarbij het milieu gespaard wordt en de herkomst en kwaliteit van 

landbouwproducten duidelijk en gegarandeerd zijn. De grootte van de agrarische sector levert 

druk op het milieu op, meestal veroorzaakt door het gebruik van dierlijke mest of 

gewasbeschermingsmiddelen. Om deze druk te verminderen is het zaak dat elke ondernemer, 

individueel of in groepsverband, nadenkt over zijn ‘milieuvoetafdruk’, en zo nodig maatregelen 

neemt om die afdruk  te verkleinen. 

 

 

12. Hoe weet ik welke maatregelen voor mijn bedrijf effectief zijn? 

De effectiviteit van maatregelen is afhankelijk van uw soort bedrijf, de bodemsoort, sector 

waarin u werkzaam bent en het probleem dat u aan wilt pakken. Om een keuze te maken   

hebben we een webtool ontwikkeld. U kunt hierin uw eigen bedrijfsgegevens invoeren en op 

basis daarvan krijgt u een of meerdere maatregelen voorgesteld die u kunt nemen. In de praktijk 

is het verstandig om dan eerst overleg te voeren met een bedrijfsadviseur, voordat u aan de slag 

gaat.  U vindt de webtool hier.  

 

 

13. Welke maatregelen zijn er allemaal te nemen? 

 

Er zijn veel verschillende maatregelen. Klik hier voor meer informatie hierover.  

 

 

14. Ik wil een aantal afdelingsbestuurders inspireren voor DAW. Waar kan ik een presentatie over 

DAW vinden?  

 

Er is een powerpointpresentatie gemaakt waarin informatie wordt gegeven over DAW. Deze is 

op te vragen via uw Regiocoördinator. Binnenkort verschijnen er ook nog een aantal filmpjes 

over DAW. Deze zullen te vinden zijn op deze website. 

 

 

http://agrarischwaterbeheer.nl/content/contact-21
http://agrarischwaterbeheer.nl/node/189460
http://agrarischwaterbeheer.nl/thema/maatregelen-agrarisch-waterbeheer

