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Wat betekent de NAW voor DAW? 

 
De Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW), die in 2019-2020 is uitgevoerd door het Planbureau voor 

de Leefomgeving (PBL) in nauwe samenwerking met het Rijk, provincies, waterbeheerders en 

betrokken sectoren, gaat in op veel verschillende onderwerpen; van kwaliteit van grondwater tot 

microplastics en opkomende stoffen. Voor het oppervlaktewater zijn gewasbeschermingsmiddelen en 

nutrienten de onderwerpen waar nadrukkelijk naar de landbouw wordt gekeken. Hiervoor is Deltaplan 

Agrarisch Waterbeheer (DAW) benaderd om bij de uitvoering informatie aan te leveren en mee te 

denken bij het opstellen van de maatregelpakketten. Onderstaand wordt ingegaan op een aantal 

onderwerpen uit de NAW die nauw aansluiten bij de uitvoering / praktijk van DAW. 

Een belangrijke conclusie die volgt uit de nationale analyse waterkwaliteit is dat volgens het PBL:  

“Berekeningen laten zien dat DAW-maatregelen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de 
verbetering van de waterkwaliteit, maar dat daarvoor wel relatief hoge deelname door boeren nodig 

is.” 
Nationale Analyse Waterkwaliteit, PBL (2020). 

 
De algemene conclusie is dat er een gestage verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit is, maar 
dat niet alle KRW-doelen door de boogde maatregelen van zowel waterschap als DAW in 2027 
worden gehaald. Verder worden er conclusies / aanbevelingen gedaan over mogelijke oplossingen: 
ontwikkeling van kringlooplandbouw, de herbezinning van het mestbeleid, ‘ecoregelingen’ opnemen in 
het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en een integrale en gebiedsgerichte 
aanpak. 
 
Nut en noodzaak van DAW onderstreept 
Bij het ondertekenen van DAW door LTO en de Unie van Waterschappen in 2013 was bekend dat met 
generieke maatregelen maximaal doelbereik was gerealiseerd en dat aanvullend maatwerk nodig is 
om de nutriëntenbelasting verder te verminderen. Deze uitkomst wordt bevestigd door de 
berekeningen met het Nationaal Watermodel van het NAW. Die laten zien dat de maatregelen van het 
zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn een beperkt effect hebben op de landelijke belasting vanuit 
landbouwgronden.  
 
DAW draagt sterk bij aan het (regionale) maatwerk om de effectiviteit en doelbereik te vergroten1. De 
PBL berekeningen laten zien dat DAW-maatregelen, bij voldoende deelname, een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. De DAW-opgave blijft dus 
onverminderd staan: op basis van vrijwilligheid de maatregelen treffen die op draagvlak kunnen 
rekenen en die recht doen aan lokale/regionale omstandigheden.  
 
Belangrijke voorwaarde voor het vergroten van deelname is dat agrariërs actief benaderd en begeleid 
worden en dat er voldoende financiële middelen zijn om alle geïnteresseerde boeren mee te laten 
doen. De deelname aan het DAW kan hiermee fors omhoog. De praktijk wijst uit dat financiële 
beperkingen in de praktijk de belangrijkste belemmeringen zijn.  
Projecten die bewustwording op een integrale manier koppelen aan begeleiding, bedrijfsgerichte 
monitoring, terugkoppeling daarvan en subsidiemogelijkheden lijken het effectiefst (uitgebreider 
besproken in het rapport ‘Kansrijk landbouw- en voedselbeleid’, PBL, 2020).  
 
Dit is waar we met het DAW aan werken. Ook voor de komende planperiode is het de inzet van het 
DAW om de samenwerking tussen landbouwsector en waterbeheerders voort te zetten en meer en 
meer agrarische ondernemers te inspireren om DAW maatregelen te nemen, waarmee zowel de 
bedrijfsvoering als het bodem- en watersysteem verbeterd worden. 
 
Aandachtspunten DAW in NAW 
De belangrijkste aandachtspunten voor DAW uit de NAW zijn: 

- Deelnamebereidheid agrariërs en relevantie maatregelpakketten. 

 
1   Dat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een belangrijk traject is voor het halen van de EU-
waterdoelen is ook aangegeven in o.a. de waterbrief aan de Kamer in 2016 (IENM/BSK-2016/104551) 
en het Regeerakkoord (Vertrouwen in de Toekomst, oktober 2017). 
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- Beperkingen in doorrekening maatregelen. 
- Aanbevelingen PBL m.b.t. landelijk beleidsregels  en de positie van de Maasregio. 
- Belangrijke rol Goede landbouwpraktijk in 6e en 7e AP Nitraat. 
- Samenwerking waterschap en landbouw: meer dan de som der delen. 
- Gebiedsgericht en integraal en de rol van het DAW proces. 

 
Deze aandachtspunten worden hieronder nader geduid. 
 
Maatregelpakketten; deelnamebereidheid agrariërs 
In de NAW zijn onderstaande scenario’s doorgerekend (van autonome ontwikkeling oplopend tot 
maximale deelname door de landbouwsectoren).  
 

 
 
 
Vanuit DAW is per sector een (realistische) inschatting gemaakt van de deelnamebereidheid onder 
agrariërs2. Voor het pakket huidig beleid zijn lopende projecten van DAW meegenomen. Het pakket 
‘Aanvulling 100% deelname DAW’ is door PBL/WUR geïntroduceerd als ‘experiment’ om een beeld te 
krijgen wat de bijdrage van de landbouw kan zijn als alle boeren meedoen. Vanuit DAW is 
aangegeven dat dit in de praktijk nooit het geval zal zijn. Denk bijvoorbeeld alleen al aan een (grote) 
groep stoppende boeren die niet meer wil of kan investeren in (fysieke) maatregelen. Hiermee is de 
input vanuit DAW beperkt tot de pakketten ‘aanvulling pakket voorziene maatregelen’ en ‘aanvulling 
maximaal pakket”. Hierbij is van de volgende voorwaarden uitgegaan: 

- Voorziene maatregelen: DAW-maatregelen voor de periode 2022-2027 bij gelijkblijvende 
inspanningen: blijvende beschikbaarheid stimuleringsgeld, voortzetten inzet LTO-supportteam 
en huidige wet- en regelgeving. 

- Maximaal pakket: DAW-maatregelen voor periode de 2022-2027 bij maximale inspanningen, 
maar nog steeds op basis van vrijwilligheid. Hierbij wordt uitgegaan van aanvullende 
randvoorwaarden zoals extra stimuleringsgelden, eenvoudiger toegang tot die gelden, 
ruimere mogelijkheden m.b.t. wet- en regelgeving en meer bedrijfsadviseurs. 

 
De conclusie van PBL is duidelijk: voor het behalen van de KRW-doelen is het noodzakelijk dat een 
groot deel van de boeren bereid is om mee te doen. Hier hoort, in ieder geval in de komende fase 
waar een groot deel van de boeren ‘over de streep’ moeten worden gehaald, minimaal het ‘maximaal 
pakket’ bij. 
 
De mate van inspanning is verder ook zeer afhankelijk van het type gebied. Voor sommige gebieden 
is een reductie van 10%-15% al meer dan voldoende (opgave ligt rond de 6%). Dus niet ALLE boeren 
hoeven mee te doen. Sommige gebieden hebben te maken met een reductieopgave van 60% tot zelfs 
90%. Dit komt vooral door de instroom van nutrienten uit het buitenland waar de NAW verder niet op 
ingaat. Hier is zelfs 100% deelname niet voldoende3.  
 
Voor deelnamebereidheid is uitgegaan van een landelijk gemiddelde. Een voorbeeld van een 
maatregel waarbij een landelijk gemiddelde is opgegeven die geen recht doet aan regionale situatie is 

 
2 Een uitgebreide toelichting op totstandkoming van de deelnamepercentages is te vinden in de DAW-
notitie  “Prognose deelname in de landbouwsectoren per maatregel ter vermindering 
nutriëntenbelasting oppervlaktewater.”  
 
3 In de brief aan de tweede kamer van 8 juni 2020 wordt verwezen naar de regio’s Maas en Rijn-Oost. 
Met de afspraak dat in de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zal worden vermeld welke 
waterlichamen het betreft. Als in regionaal overleg niet tot overeenstemming over maatregelen kan 
worden gekomen, dan zal de minister dit agenderen / opschalen richting internationale overleggen 
met de buurlanden. 
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het gebruik van de baggerpomp. Hier is een bandbreedte van 20% tot 50% 
aangegeven. Deelname bedraagt in sommige gebieden al 100%, terwijl in andere gebieden slechts 
een enkele ondernemer dit doet. Dat in sommige gebieden bijna alle boeren meedoen komt vooral 
door stimulering vanuit het waterschap (o.a. kennis/voorlichting/subsidie). 
 
Maatregelpakketten; niet alle DAW-maatregelen zijn doorgerekend 
Het doorrekenen van de maatregelpakketten is gedaan door Wageningen Environmental Research 
(WEnR) en Deltares met het Nationaal Watermodel. Er zijn maatregelen meegenomen waarvan de 
effecten bekend zijn en die in het model ‘kunnen worden gestopt’. De DAW-maatregelen die zijn 
meegenomen in de berekeningen bestaan uit brongerichte maatregelen, zoals precisiebemesting, het 
breder toepassen van vanggewassen of het verhogen van de stikstofwerking van dierlijke mest , en uit 
routegerichte maatregelen, zoals zuivering van drainwater, het aanleggen van drempels in 
ruggenteelten of het aanleggen van bufferstroken). Effecten van het vergroten van de bewustwording 
en kennisdoorstroming/kennisverspreiding zijn niet doorgerekend, net als een groot deel van de 
maatregelen uit de BOOT-lijst. Bodemmaatregelen kunnen bijvoorbeeld niet worden doorgerekend 
(kennislacune / black-box) en in de praktijk wordt bij veenweidegebieden bijvoorbeeld veel verwacht 
van een eenvoudige maatregel als het plaatsen van een drinkbak op  het perceel. Op veel plekken 
wordt er gekeken naar een Goede Landbouwpraktijk als (management)maatregel4. Ook deze zijn niet 
meegenomen in de modellenstudie. 
 
In de NAW wordt ook op heldere wijze toegelicht dat modellen onzekerheden kennen, en ook 
metingen niet volledig de werkelijkheid representeren door technische beperkingen in meetapparatuur 
en door onvermijdelijke keuzes in tijd en plaats van individuele metingen). Daarnaast kent ook de 
kennis van gedrag van nutriënten en biologie, waar de modellen op zijn gebaseerd, lacunes en 
onzekerheden. Het Kennisimpuls-project Systeemkennis ecologie en waterkwaliteit heeft tot doel om 
kennisleemten op te vullen en daarmee kunnen onzekerheden verkleind worden. Ook in het DAW 
wordt ingezet op het verder ontwikkelen van kennis (kennisimpuls DAW, i.o.v. LNV) en het opdoen 
van ervaringen in het veld (‘monitoring’). Waar mogelijk kunnen beide programma’s informatie 
uitwisselen, nog beter zou zijn om samen te kijken naar de programmering; waar kan vanuit de DAW-
praktijk invulling worden gegeven aan het wegnemen van kennisleemten en aan welke kennis is 
behoefte. 
 
DAW-maatregelen gaan soms verder dan de wettelijke toepassing. In de NAW is onder het pakket 
huidig beleid de maatregel meegenomen ten aanzien van het verplicht inzaaien van vanggewassen 
en groenbemesters. Aanvullend wordt bij DAW ook ingegaan op welke wijze in te zaaien, bijvoorbeeld 
door gecombineerd inzaaien van diep- en ondiep wortelende soorten. Hiermee wordt het bodemleven 
gestimuleerd wat extra effect heeft op het benutten van nutriënten. De verwachting is dat dit soort 
effecten niet zijn doorgerekend.  
  
Voor de maatregelen die zijn doorgerekend betekend dit voor stikstof een forse reductie bovenop het 
pakket huidig beleid, zowel voor de ‘ voorziene maatregelen’ als ‘ maximaal pakket’. Fosfor blijft wat 
achter ten opzichte van stikstof, wat grotendeels komt door nalevering van fosfaat uit de bodem. Zie 
onderstaand figuur.  
 

 
4 Volgens ondernemers wordt het boeren volgens de Goede Landbouw Praktijk steeds lastiger door 
alle regels die er zijn en die er nog bijkomen. Er wordt tot in den treure juridisch getoetst, zonder dat er 
altijd rekening wordt gehouden met de praktijk. Elk jaar is immers anders en ook de 
weersomstandigheden houden zich niet altijd aan de datum van de kalender. Tegenwoordig lijken we 
soms meer met ‘kalenderlandbouw’ te maken te hebben dan met ‘kringlooplandbouw’. 
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Conclusie / aanbeveling PBL inzake herziening mestbeleid / aanscherping generiek beleid 
 
Hieronder staan enkele aandachtspunten uit het PBL rapport die samenhangen met de DAW-impuls. 
 
1) Nieuwe beleidsregels kunnen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen, maar kunnen ook  
een risico vormen door het wegvallen draagvlak voor vrijwillige maatregelen die misschien wel een 
stuk effectiever zijn (zie conclusie m.b.t. 6de actieprogramma hierboven). Door maatregelen dwingend 
op te leggen vervalt ook de mogelijkheid van stimulering met GLB-middelen vanwege de 
bovenwettelijkheid ervan. Verplichting brengt ook handhaving met zich mee, en zonder handhaving 
zal naleving van de regels mogelijk beperkt(er) zijn dan het effect van vrijwilligheid en keuzevrijheid op 
maatregelniveau. 
 
2) Mestwetgeving is maar een onderdeel van de totale mestcyclus. Het geeft aan hoeveel mest en 
onder welke voorwaarden deze mest mag worden toegepast. Een van de speerpunten van DAW is de 
opgave van het beschikbaar krijgen van water; er is veel nutriëntenverlies door tekort (nutrienten 
worden niet opgenomen door het gewas en spoelen uit) of teveel aan water (nutrienten spoelen via 
oppervlak af richting sloot). Het gaat er dus om mest zo optimaal mogelijk te benutten in samenhang 
de omstandigheden ter plaatse. Dit lokale maatwerk in niet te vatten in de aanscherping van het 
landelijk mestbeleid. In de DAW-gesprekken tussen waterschap en ondernemers wordt herhaaldelijk 
aangegeven dat er al minder wordt / mag worden bemest dan dat het gewas nodig heeft op basis van 
wat er geoogst wordt. 
 
3) Voor de Maaswaterschappen wordt aangegeven dat “duidelijk is dat de nutriëntopgave in het 
Maasstroomgebied fors is waarbij de waterbeheerders ook afhankelijk zijn van (aanscherping van) 
landelijk beleid.” Het PBL constateert dat specifiek voor de Maasregio meer structurele maatregelen 
nodig zijn. En dat dit traject van aanpassing lijkt te zijn ingezet met de visie op kringlooplandbouw, en 
dat dit verder uitgewerkt zou kunnen worden in de herbezinning van het mestbeleid met inzet van 
publieke middelen. Echter in de Maasregio speelt ook het nauwelijks aanpassen van de 
standaardnormen, waardoor het  ambitieniveau hoger ligt, een regionaal grote invloed vanuit het 
buitenland. Ook een zeer beperkte beschikbaarheid van water, waardoor droogte een optimale 
gewasgroei kan verstoren en van verdunning van verliezen geen sprake is.  Voor de Maasregio zijn de 
problemen complex(er), in andere delen van Nederland ontstaat een ander beeld. Vooral voor 
gebieden met veel extensieve landbouw is er sprake van een beperkte opgave. Dit soort regionale 
verschillen moet goed worden meegenomen in een eventuele landelijke aanpak / generiek beleid.  
 
Naast herziening en aanscherping mestbeleid liggen er meer kansen in de opgave voor 
waterkwantiteit. Er is veel nutriëntenverlies door een teveel aan water (oppervlakkige afspoeling) of 
tekort aan water (onvoldoende benutting van nutriënten en droogteschade). Hier ligt de oplossing, niet 
in aanscherping landelijk mestbeleid. 
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Een voorbeeld van de beperkte effectiviteit van aanscherping op 
maatregelenniveau is het bemesten onder het bemestingsadvies. De huidige gebruiksnormen liggen 
voor N in een groot deel van de zand- en lössgebieden al 20 tot 35 procent onder de 
landbouwkundige adviezen. Verdere aanscherping is geen optie en biedt geen oplossing. Beter is het 
om in te gaan op het beter benutten van N door maatregelen als precisiebemesting, tijdstip van 
toediening, andere (kunst)mestsoorten en voldoende waterbeschikbaarheid.  
 
Goede landbouwpraktijk in 6de en 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
In de NAW wordt kort verwezen naar het 6de (vigerende) actieprogramma Nitraatrichtlijn en de hier 
ingezette strategie om een Goede Landbouwpraktijk te stimuleren. In de DAW-impuls is uit diverse 
gesprekken met waterschappen en belangenbehartigers naar voren gekomen dat hier veel winst te 
halen valt. Investeringen zijn (bijna) niet nodig en wat wordt uitgespaard of op het juiste moment wordt 
toegediend zal minder kans hebben om uit te spoelen. Naast deze besparing wordt ook verwacht dat 
de gewasopbrengsten zullen toenemen. Wat er wel nodig is voor brede toepassing van een Goede 
Landbouwpraktijk is informatie-uitwisseling en het laten zien van goede voorbeelden. Dit zou je 
onderdeel kunnen maken / intensiveren van de maatregelen in het 7de actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
Ook kun je eraan denken om hier een betere (landelijke) monitoring en communicatie aan te 
koppelen. Voor veel maatregelen is het ondernemers, waterschappers en onderzoekers nog 
onduidelijk wat de effecten zijn. Ook de huidige stand van de waterkwaliteit in het eigen gebied en de 
eigen invloed hierop is veelal onbekend.  
 
Samenwerking waterschap en landbouw: meer dan de som der delen. 
In de NAW worden waterschapmaatregelen en landbouwmaatregelen afzonderlijk beschouwd. Over 
de organisatie rondom waterkwaliteitsbeleid wordt in paragraaf 2.12 van de NAW de versnippering 
van verantwoordelijkheden en het hierdoor soms ontbreken van gemeenschappelijke doelenkaders 
benoemd als knelpunt.  
 
Binnen DAW zie je tendens bij waterschappen om dit in samenhang te zien. De landbouw heeft een 
opgave ten aanzien van nutrienten, maar ook het watersysteem zelf (stelsel van 
boezems/waterschapssloten tot aan de ‘boerensloot’ zelf) moet goed functioneren. Als 
waterschapsmaatregelen en landbouwmaatregelen op elkaar zijn afgestemd is er sprake van 
synergie. In het GAW staat een procesdeel waarbij met name deze samenhang wordt beschreven. 
Denk bijvoorbeeld aan pilots met ecologisch slootkantenbeheer of het ‘meten in de sloot’ als 
onderdeel van bewustwording onder agrariërs. Maar ook de vraag hoe SGBP3 en DAW kunnen 
‘zwaluwstaarten’. De DAW-gesprekken met regio-coördinatoren en waterschappen laten zien dat men 
elkaar heeft gevonden en zaken samen oppakt. Dit kan/moet echter op korte termijn intensiever, zeker 
gezien de ambitie om het overgrote deel van de ondernemers te benaderen en deel te laten nemen. 
Dit is iets wat je op de gezamenlijke agenda moet zien te krijgen, maar vooral daar moet zien te 
houden. Dit kost tijd en een vast aanspreekpunt bij het waterschap en DAW.   
 
In dezelfde paragraaf wordt ook gewezen op het belang van een gebiedsgerichte aanpak. Dit door 

een gebiedsgerichte regulatieve sturing waar het gebiedspecifiek inzetten van regels en handhaving 

centraal staat. Het mag duidelijk zijn dat DAW hier niets mee kan. Maar wel met de andere 

sturingsvariant die wordt geschetst: een versterkte vrijwillige sturing die uitgaat van het 

gebiedsgerichter en geavanceerder inzetten van vrijwillige projecten en waarbij rekent op de 

intrinsieke motivatie en bereidwilligheid van onder andere boeren, sectororganisaties en marktpartijen. 

Een duidelijke opgave in ‘hun’ gebied kan een sterke stimulans zijn om de schouders er samen onder 

te zetten. 

Gebiedsgericht en Integraal 
In de NAW is aangegeven dat veel waterschappen de uitvoering van maatregelen het liefst 
gebiedsgericht willen organiseren, gekoppeld aan lopende processen. En daarbij een integrale 
aanpak verkiezen, dus in samenhang met stikstof, klimaat, biodiversiteit, watertekort, wateroverlast 
etcetera. Dit is het meest effectief.  
 
Bij een aantal waterschappen is er sprake van focusgebieden waarbij een integrale aanpak wordt 
voorgesteld (bv Rijn en IJssel).  Door de focus  te leggen op een gebied met beperkte omvang geeft 
dit meer samenhang en commitment bij de ondernemers die een rol spelen in de aanpak. 
 
Het uitgangspunt van DAW is een gebiedsgerichte aanpak die start met de dialoog met de boeren in 
dat gebied op basis van de situatie in hun gebied om zo een match te maken tussen de wensen van 
de boeren en die van de overheid.  
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Hierbij ligt de  focus op het zoeken van de maatregelen  gericht op goed en 
voldoende water en die het best passen / het meest effectief zijn of op  het meeste draagvlak kunnen 
rekenen (is immer vrijwillig). 
 
DAW-proces 
In de NAW wordt ingegaan op het belang van regionaal maatwerk. Hierbij wordt zelfs de aanbeveling 
gedaan dat ‘regionale regisseurs’ een grotere rol zouden kunnen spelen in de vormgeving van de 
regionale aanpak op basis van gebiedskenmerken en waterkwaliteitsknelpunten.   
Laat DAW nu net dit doen. De DAW-regiocoördinatoren geven op dit moment invulling aan het 
gebiedsgericht aanscherpen van de waterkwaliteitsopgave (en ook de waterkwantiteitsopgave). Met 
name de samenwerking tussen waterschap en regio-coördinator krijgt in het kader van de DAW-
Impuls daadwerkelijk een versnelling en intensievere samenwerking.  
 
Tot slot: 
In het DAW-programma creëren we een leeromgeving voor boeren. We ontwikkelen kennis in 
samenwerking met proeflokaties, demobedrijven, onderzoeksprojecten, PPS-projecten ikv TOP-
sectorenbeleid, enz. Zo vormen we de kennisbasis, een innoverend, kennis ontwikkelend netwerk. We 
faciliteren, stimuleren, organiseren kennisbijeenkomsten met als doel de kennis vanuit de hiervoor 
genoemde kennisbasis naar de bedrijven te brengen en faciliteren en informeren ondernemers bij het 
in praktijk brengen van die opgedane kennis. De ‘winst’ van dit leren laat zich moeilijk vatten in 
voortgangsinformatie, maar is een niet te onderschatten beweging in de richting van kringloopdenken 
en een landbouw met toekomst. 
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