DAW biedt veel meer
dan alleen subsidie
DAW belangrijk hulpmiddel bij verbeteren bodemen waterkwaliteit voor Gelderland
“Provincie Gelderland is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer”. Bart van Moorsel, beleidsadviseur landbouw bij de
provincie Gelderland, zegt het met een glimlach maar in zijn toon hoor je de stelligheid doorklinken: vanaf het ontstaan
is Van Moorsel betrokken. Dankzij zijn inzet heeft de provincie Gelderland de activiteiten van het initiatief omarmd.
“Het DAW heeft in 2019 een breed scala aan instrumenten laten zien om resultaten in de landbouwsector te boeken.
Het doel waarnaar de beweging streeft, is gelijk aan wat de provincie wil voor Gelderse agrariërs. ”
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