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om alle bronnen van vervuiling goed 
in kaart te brengen. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd door Deltares en 
Wageningen Environment Research 
en moet eind dit jaar zijn afgerond. 
Dan weten we in welke mate riool-
overstorten, natuurgebieden, land-
bouw, etc. bijdragen en is die ruis 
mogelijk ook weg. Ondertussen gaan 
wij wel verder in de gebieden waar de 
opgave al wel duidelijk is en willen 
we ook een ‘eigen’ landbouw-oordeel 
kunnen vellen over de waterkwaliteit 
en waterkwantiteit. Daartoe hebben 
we op basis van openbare data van 
landbouw en water de ‘DAW-Viewer’ 
gebouwd om hiermee de komende 
tijd eigen analyses te kunnen maken. 
Met deze aanpak vormen we ons een 
beeld in welke gebieden de effecten 
van de inspanningen van de onderne-
mers het grootst kunnen zijn. We gaan 
bij voorkeur aan de slag in gebieden 
waar agrariërs en waterschappen het 
eens zijn over de opgave en over de 
mogelijke oplossingen. Om hiervoor 
meer draagvlak te creëren, organise-
ren we de dialoog tussen agrariërs en 
medewerkers van het waterschap in 
die gebieden. Bij die dialoog moet het 
vooral gaan over het beperken van de 
verliezen in de agrarische bedrijfs-
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voering. Hoe kan een agrariër zijn be-
drijfsvoering, zijn erf en zijn bodem 
zodanig op orde maken dat de verlie-
zen naar oppervlakte- en grondwater 
tot een minimum worden beperkt. En 
hoe kan hij in zijn bedrijfsvoering 
zoveel mogelijk anticiperen op toe-
nemende droogte en wateroverlast. 
Hiermee kan de agrariër fors bespa-
ren.”

In Brabant zijn de oppervlaktewa-
ternormen soms zo streng dat zelfs 
zonder landbouw de normen niet ge-
haald zullen worden, doordat België 
de lat minder hoog legt.  
„Ik vind dat, indien dit tot problemen 
leidt, we vanuit Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer dit moeten aankaarten. 
Het waterschap is hierbij de belang-
rijkste partij om deze verschillen op 
te pakken. EU-lidstaten interprete-
ren de normen niet altijd op dezelfde 
wijze. Met betrekking tot waterkwa-
liteit, maar ook met betrekking tot 
waterkwantiteit. Ingeval van grens-
overschrijdende waterlopen is het 
juist belangrijk dat we afstemming 
zoeken in beleid en uitvoering. Het 
waterschap Rijn en IJssel heeft onder 
andere langs grensoverschrijdende 
beken bij Oeding en Winterswijk 

hiertoe al initiatieven genomen door 
boeren uit beide landen met elkaar in 
gesprek te brengen. Met betrekking 
tot waterkwantiteit kan het soms veel 
effectiever zijn om maatregelen bo-
venstrooms in Duitsland of België te 
nemen dan in Nederland. Dan moet 
je daar ook voor kunnen en durven  
kiezen.”

Hoe overtuigt u boeren die kritisch 
zijn?
„De discussies over de normen en 
over wie welk deel bijdraagt aan de 
vervuiling moeten niet leiden tot pas-
siviteit. Het ontslaat ons niet om stap-
pen voorwaarts te zetten. Als agrariër 
heb je hierin zelf ook een verantwoor-
delijkheid. En vaak ook een oplos-
sing. Onze aanpak is om op basis van 
goede voorbeelden agrariërs te laten 
zien wat ze zélf kunnen bijdragen aan 
de opgaven en ze te stimuleren en te 
faciliteren om zodoende zoveel moge-
lijk agrariërs te motiveren om vrijwil-
lig deel te nemen. En door vervolgens 
de resultaten daarna te delen met 
collega’s, om ook hen te stimuleren 
tot het zetten van stappen. Als je als 
agrariër hoort of leest dat collega’s op 
dit vlak een bedrijfsvoordeel weten te 
bereiken, lijkt het mij verstandig dat 
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collega-agrariërs zich daarin gaan 
verdiepen en daar ook mee aan de 
slag gaan om hun eigen bedrijfsresul-
taten te verbeteren. En ook om daar-
mee extra regelgeving te voorkomen. 
Daarbij zou het helpen als we in staat 
zijn om meer positieve prikkels aan te 
kunnen reiken aan agrariërs die zich 
richten op goed bodem- en waterbe-
heer.“

Waterschappen overwegen de land-
bouw fors zwaarder aan te slaan. Is 
dat wel terecht gezien de grote in-
spanning die boeren nu doen?
„Die vraag moet u niet aan mij stel-
len. Ik richt me op zaken waar ik bin-
nen de DAW invloed op heb. Ik vind 
dat het tijd wordt om als landbouw 
en waterschappen gezamenlijk de 
schouders onder een duurzaam bo-
dem- en waterbeheer te zetten. Maar 
deze discussies helpen het proces na-
tuurlijk niet.” 
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