
Financiering Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer
Voor landbouw-water-maatregelen is in het kader 
van POP3 jaarlijks 65 miljoen euro beschikbaar. 
32,5 miljoen van provincies en waterschappen en 
32,5 miljoen van het Europese Gemeenschappelijke 
Landbouw Beleid. Dit geld is grotendeels bedoeld 
om landbouw-water-maatregelen te co-financie-
ren. Welke maatregelen daaronder precies worden 
verstaan, verschilde aanvankelijk nogal. Sommige 
waterschappen rekenden vistrappen er ook toe. De 
discussie hierover leidde tot een lijst met maatre-
gelen waarvoor het geld ingezet kan worden: de 
zogenaamde Boot-lijst. Deze is te vinden op www.
agrarischwaterbeheer.nl. De overheden hebben 
een werkgroep ingesteld onder leiding van Henk 
Staghouwer, gedeputeerde van Groningen, om te 
beoordelen of het geld goed wordt ingezet.  

de norm van 50 milligram nitraat in 
het bovenste grondwater in 2027 met 
het huidige generieke beleid niet ge-
haald zal worden. Het staat ook vast 
dat de landbouw hiervoor mede een 
verantwoordelijkheid draagt. Dit 
blijkt uit metingen in de bodem on-
der landbouwpercelen. Daarom is in 
het zesde Nitraat-actieplan besloten 
om in die gebieden met de betrokken 
agrariërs op zoek te gaan naar ma-
nieren om het verlies aan meststoffen 
zodanig te verminderen dat hun be-
drijfsresultaten verbeteren en tevens 
de norm gehaald gaat worden.”  

Gaat de landbouw die doelstelling 
halen?
„Binnen het project Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek Liemers boe-
ken boeren al mooie resultaten, net 
als in het project Duurzaam Schoon 
Drinkwater op de lössgrond in Zuid-
Limburg dat al loopt sinds 2007. De 
deelnemers in deze projecten hebben 
het nutriëntenverlies al flink omlaag 
weten te brengen zonder dat dit ten 
koste ging van de opbrengsten. Ster-
ker nog, de meeste deelnemers verbe-
teren hun bedrijfsresultaten. Op deze 
mooie voorbeelden baseer ik mijn op-
timisme dat we met deze aanpak die 

normen voor uitspoeling voor nutri-
enten wel kunnen halen.”

Wordt de landbouw niet onevenredig 
zwaar belast met normen en maatre-
gelen?
„We willen als DAW-team niet verzan-
den in discussies of de normen wel of 
niet goed zijn. Er waren aanvankelijk 
wel verschillen hoe de waterkwaliteit 
werd bemeten en beoordeeld door de 
verschillende waterschappen. Hier-
door waren de waterschap-grenzen 
soms zichtbaar op de kaart. De af-
gelopen twee jaar is toegewerkt naar 
een uniforme werkwijze. Die ruis is, 
mede dankzij betere samenwerking 
op bestuurlijk niveau, weggenomen, 
en hoeft niet meer tot discussie te lei-
den. We kunnen ons nu richten op de 
opgaven met de agrariërs die een bij-
drage kunnen leveren aan de oplos-
singen met betrekking tot nutriënten 
en gewasbeschermingsmiddelen.”

Waterschappen wijzen snel met het 
vingertje naar de landbouw, terwijl 
er ook andere bronnen van vervui-
ling zijn. Daar lijkt weinig oog voor 
te zijn.
„Eind 2016 ondertekenden mede wa-
terschappen een intentieverklaring 

‘Waternorm 
voor landbouw 

haalbaar’

at is het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW) ook al-
weer?
„DAW is een initiatief van LTO 
en de Unie van Waterschappen 
samen. Met het DAW willen we 
als landbouwsector onze bij-
drage leveren om de normen 

voor waterkwaliteit te halen. Het plan 
beoogt ook het realiseren van een op-
timale waterkwantiteit voor boeren 
en het behalen van een hoger rende-
ment voor de sector. Deelname door 
agrariërs vindt plaats op vrijwillige 
basis. Maar het is niet vrijblijvend, 
want de landbouw moet uiteindelijk 
ook zijn bijdrage leveren om de nor-
men te halen.”

Welke opgave ligt er voor de land-
bouw?
„Bestuurlijk is in 2013 afgesproken 
dat op een motiverende en stimule-
rende wijze in 2021 tachtig procent 
van de knelpunten is opgelost en in 
2027 honderd procent. Het betreft 
hier gebieden met te hoge gehaltes 
nutriënten en gewasbeschermings-
middelen in het bodem- en opper-
vlaktewater en gebieden waar agra-
riërs last hebben van droogte- of 
natschade. Inmiddels nemen in veel 
gebieden agrariërs actief maatrege-
len, gericht op een goede bodem en 
betere waterkwaliteit. Het effect op 
de knelpunten verschilt per gebied. 
Samen met de waterschappen en de 
provincies willen we uiterlijk 2019 
helder krijgen in welke gebieden de 
landbouw de grootste bijdrage kan le-
veren, met daarbij de mogelijke maat-
regelen die een agrariër kan nemen. 
Zo’n veertig grondwaterbescher-
mingsgebieden op de zandgronden 
in Oost- en Zuid-Nederland zijn voor-
beelden van zulke gebieden. Uit een 
doorrekening van het RIVM blijkt dat 

Ruim vier jaar geleden zette LTO Nederland een handtekening 

onder het door haar zelf geïnitieerde Deltaplan Agrarisch Water-

beheer. Veel boeren werken inmiddels actief mee om de kwaliteit 

van grond- en oppervlaktewater te verbeteren, maar er is ook 

nog veel scepsis. Onterecht, meent programmamanager Geert de 

Groot.
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