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SAMENVATTING 
 
 
 
Aanleiding 
In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) hebben LTO-Nederland, de 
Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 
intentie vastgelegd om de structuurverbetering van de landbouw te 
combineren met de (her)inrichting van watersystemen. Partijen hebben 
daarvoor in 2013, bij de start van DAW, drie landelijke doelen vastgesteld, op 
het vlak van waterkwaliteit, waterkwantiteit en het agrarisch productie-
potentieel. Vanaf 2018 zijn de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen 
nadrukkelijk gekoppeld aan goed bodembeheer.  
 
Na overleg met provincies Gelderland en Utrecht, over de regionale 
uitwerking van het DAW, heeft het waterschap in totaal een bedrag van  
€ 840.000 gereserveerd voor subsidie aan projecten en fysieke investeringen. 
De uitputting van deze middelen is echter achtergebleven. Het college van 
dijkgraaf en heemraden heeft begin 2022 besloten om onderzoek uit te 
voeren naar de doelmatigheid van het DAW over de periode 2013 - 2021.  
 
Doel 
Het doel van dit onderzoek was tweeledig: 
1. Een evaluatie van het DAW over deze periode voor wat betreft de 

gerealiseerde resultaten, deelnamebereidheid en de rolneming en positie 
van het waterschap.  

2. Het formuleren van verbeterpunten op basis van deze evaluatie.  
 
Werkwijze 
Binnen het doelmatigheidsonderzoek zijn we gestart met een analyse van 
relevante beleidsstukken. Vervolgens hebben we een enquête uitgezet onder 
de projectleiders van de uitgevoerde DAW-projecten, om het aantal 
deelnemers, hun motivatie en de maatregelen te achterhalen. We hebben de 
effectiviteit van de genomen maatregelen bepaald en geven de verandering 
van waterkwaliteit en waterkwantiteit in het beheergebied van Vallei en 
Veluwe weer. Door middel van diepte-interviews met medewerkers van het 
waterschap, de provincies en LTO Noord, hebben we de rolneming van het 
waterschap en de samenwerking onderzocht. Tenslotte hebben we op basis 
daarvan leerpunten geformuleerd. 
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DAW-projecten en aantal deelnemers 
Er zijn zeven DAW-projecten binnen het beheergebied van Vallei en Veluwe 
uitgevoerd, met ongeveer 150 deelnemers. Het aantal deelnemers is minder 
dan 5% van het totaal aantal bedrijven in het beheergebied. Het aantal 
projecten en het aantal deelnemers is lager dan in andere delen van het land. 
Er zijn verschillende redenen voor de lage deelnamebereidheid; wantrouwen 
richting de overheid, karakterkenmerken van het gebied, ingewikkelde en 
tijdrovende subsidieregelingen (plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)), 
een gebrek aan tijd, energie en projectenmoeheid.  
 
Maatregelen en effectiviteit 
Binnen de DAW-projecten zijn verschillende maatregelen genomen. De 
maatregelen zijn genomen in die gebieden waar daar enthousiasme voor was. 
Er is niet gestuurd op gebieden waar de maatregelen het meest bijdragen 
aan de DAW-doelen. Wel is vooraf gestuurd op het type maatregelen dat 
subsidiabel was. 
Sommige maatregelen uit de DAW-projecten hebben een positief effect op 
de waterkwaliteit, andere zijn vooral gericht op waterkwantiteit. De 
effectiviteit is alleen per maatregel weer te geven. Op gebiedsniveau is het 
effect van DAW-maatregelen niet te zien. Dat komt met name omdat er ook 
veel andere initiatieven zijn voor voldoende en schoon water. En omdat het 
deelnamepercentage laag was.  
 
Rolneming en samenwerking 
De kaders en doelen, zoals landelijk vastgelegd binnen het DAW, zijn in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe onvoldoende vertaald naar prioriteiten, 
aanpak en samenwerking. Het proces verliep niet goed. Het ontbrak aan een 
gezamenlijke visie en er was onvoldoende leiding en sturing. Opvallend is dat 
geen van de betrokken partijen dit in de periode 2013 - 2021 voldoende heeft 
aangekaart, zodat verandering hierin uitbleef. In Gelderland was - en is - er 
een DAW-overlegstructuur, in Utrecht niet.  
 
Op bestuurlijk niveau is bij de start van het DAW gekozen voor een reactieve 
en faciliterende rol. Provincies en LTO hadden een actievere rol van het 
waterschap verwacht. Vanaf 2015 heeft het waterschap door de aanstelling 
van een nieuwe heemraad ongebouwd en de start van het 
bodemprogramma een actievere rol gespeeld in het gebied. Vanuit het 
bodemprogramma is het waterschap veel meer het gebied ingegaan en met 
agrariërs in gesprek gekomen. Dit is een kantelpunt geweest in de manier van 
werken van het waterschap. Het waterschap is -qua advisering- ‘meer het land 
opgekropen’ en gaan inzien dat doelen beter bereikt kunnen worden via 
gebiedsprocessen en overleg met agrariërs. Het waterschap is daarna veel 
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meer de spil in het gebied geworden, niet de regisseur, maar de partij met 
veel kennis. 
 
Op bestuurlijk niveau is het gelukt om in verbinding te komen met de sector. 
Op ambtelijk niveau was de samenwerking tussen waterschap, provincies en 
LTO onvoldoende. Uit de interviews blijkt duidelijk dat alle partijen andere 
verwachtingen hadden van hun eigen rol en de rol van anderen. Ook was het 
voor partijen niet altijd duidelijk wie voor welke actie verantwoordelijk was. Dit 
is tussentijds nooit goed besproken en aangepakt.  
 
Doelmatigheid DAW 
Het beschikbare budget voor fysieke investeringen en samenwerking voor 
innovatie is slechts deels besteed. Van het door het waterschap beschikbaar 
gestelde budget van € 420.000 voor het Gelderse deel van het gebied, is 
slechts 39% besteed. In het Utrechtse deel van het beheergebied is 0% van de 
door het waterschap gereserveerde bijdrage besteed.  
 
Projecten en fysieke investeringen zijn uitgevoerd, daar waar interesse en 
enthousiasme was. Er is geen koppeling gemaakt met gebieden waar de 
grootste opgave lag en waar maatregelen dus het meeste effect zouden 
hebben.  
 
Naast de subsidieregelingen heeft ook de bestede tijd van medewerkers van 
waterschap, provincies en LTO geld gekost. We hebben niet in beeld hoeveel 
dit precies is, maar uit de diepte-interviews komt duidelijk naar voren dat deze 
tijd onvoldoende effectief is besteed. Met name in Gelderland was regelmatig 
overleg. Maar doordat het ontbrak aan een gezamenlijke visie en duidelijke 
rolverdeling, en er onvoldoende leiding en sturing was, waren deze 
overleggen niet effectief.  
 
Met name qua ingezette arbeid, is het DAW onvoldoende doelmatig geweest. 
Een betere samenwerking tussen partijen had waarschijnlijk geleid tot 
efficiëntere besteding van subsidiegeld (door een hoger deelnamepercentage 
en maatregelen op de plaats waar ze het effectiefst zijn) en tot betere 
uitputting van de beschikbare budgetten. Een andere belangrijke reden voor 
onderuitputting van het budget zijn de subsidievoorwaarden (onder andere 
het drempelbedrag, lange wachttijd tot uitsluitsel en hoge administratieve 
druk). 
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Leerpunten 
Op basis van de evaluatie zijn de volgende leerpunten geformuleerd: 

▪ Behoud de huidige spilfunctie en actieve rol van het waterschap; vanaf 
2015 is het waterschap agrariërs actief op gaan zoeken, voor het thema 
bodemverbetering. Het besef kwam dat verbetering van de bodem-
kwaliteit ook zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit en -
kwantiteit. Van hieruit kan eenvoudig de verbinding gemaakt worden 
naar andere thema’s (klimaat en biodiversiteit).  

▪ Zorg voor goede samenwerking extern én intern; het gaat daarbij zowel 
om een goede samenwerking tussen waterschap, provincies en LTO, als 
binnen deze organisaties. Zeker in deze tijd met een forse transitie-
opgave voor de landbouw.  

▪ Zorg voor duidelijkheid in de rolverdeling en het verwachtingen-
management; partijen hadden een verschillend beeld van elkaars rol en 
verantwoordelijkheden, dat voor verwarring en vertraging zorgde. 

▪ Pak het DAW op een programmatische manier aan; duidelijke doelen, 
tussendoelen en een gedeelde werkwijze en planning om die doelen te 
behalen ontbraken. 

▪ Zorg dat DAW meer is dan de som der delen; DAW kan en zou meer 
moeten zijn dan fysieke investeringen en losse projecten. Het moet 
lopende trajecten koppelen en kennis breed verspreiden. DAW kan 
ervoor zorgen dat de uitkomst van alle projecten meer is dan de som 
der delen.  

▪ Betrek meer partijen; het deelnamepercentage is laag. Het is daarom 
belangrijk om aan te sluiten bij de gebiedskenmerken en ook andere 
partijen te betrekken, die samen met agrariërs aan de slag zijn met de 
verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit. 

▪ Zorg voor een aanpak op maat, met een eenvoudige subsidieregeling; 
om agrariërs in beweging te krijgen is het ontzettend belangrijk om in 
te spelen op de boerenpraktijk en actuele ontwikkelingen. Zet in op de 
thema’s die voor agrariërs belangrijk zijn en zoek daarbij de koppeling 
met andere doelen. De subsidies zelf moeten eenvoudig aan te vragen 
en uit te voeren zijn.  

▪ Breng focus aan in gebieden waar maatregelen het meest effectief zijn; 
de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer geven hier een goede 
aanzet voor. Deze documenten moeten echter beter worden afgestemd 
met betrokken partijen, zodat zij met dezelfde focus aan de slag gaan. 
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1. INLEIDING 

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) hebben LTO Nederland, de 
Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 
intentie vastgelegd om de structuurverbetering van de landbouw te 
combineren met de (her)inrichting van watersystemen. Binnen DAW werken 
agrarisch bedrijfsleven, waterbeheerders en overheden aan zowel nationale 
als regionale wateropgaven, als een economisch sterkere landbouw. Partijen 
hebben daarvoor in 2013, bij de start van DAW, drie landelijke doelen vast-
gesteld (www.agrarischewaterbeheer.nl):  
 

1. In 2021 is 80% van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een 
motiverende en stimulerende wijze opgelost en in 2027 100%. 

2. In 2021 is de agrarische watervoorziening duurzaam, door spaarzaam 
om te gaan met water op bedrijfsniveau, waterconservering op 
gebiedsniveau en een slimmere verdeling en buffering op Rijksniveau 
die aansluit bij de deltabeslissing van 2014. 

3. Door middel van gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke instrumenten 
en innovatieve technieken, het agrarisch productiepotentieel op 
regionaal niveau met 2% per jaar laten groeien. 

 
Vanaf 2018 zijn de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen nadrukkelijk 
gekoppeld aan goed bodembeheer. 
 
De doelen zijn op landelijk niveau vastgesteld en zijn daarom hetzelfde in het 
beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe. Maatregelen die agrariërs 
nemen om deze doelen te bereiken binnen DAW, worden gesubsidieerd 
vanuit Europa (subsidie binnen het plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP3)) met cofinanciering van provincies en waterschappen. Het beheer-
gebied van Vallei en Veluwe omvat delen van provincie Utrecht en Gelderland.  
 
Na overleg met deze provincies over de regionale uitwerking, heeft het 
waterschap in beide provincies € 70.000 per jaar bijgedragen voor de periode 
2016 – 2021 (totaal € 840.000). De uitputting van deze middelen is echter 
achtergebleven. In april 2022 heeft het college van dijkgraaf en heemraden 
besloten om onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid van het DAW.  
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Met als centrale vragen:  
Hoe doeltreffend en doelmatig was het DAW in de periode 2013 - 2021? Zowel 
inhoudelijk als vanuit de rolneming van het waterschap en de samenwerking 
met andere partijen? En welke lessen kunnen daaruit worden geleerd? 
 
 
1.1 Doel 

Het doel van dit onderzoek was tweeledig: 
1. Een evaluatie van het DAW over de periode 2013 – 2021, voor wat betreft 

de gerealiseerde resultaten, deelnamebereidheid en de rolneming en 
positie van het waterschap.  

2. Het formuleren van verbeterpunten op basis van deze evaluatie.  
 

 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven op welke manier we het onderzoek 
hebben opgezet. In hoofdstuk 3 wordt de tijdlijn van het DAW-proces 
beschreven, met andere ontwikkelingen die daarop van invloed waren, in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe. Hoofdstuk 4 gaat in op de projecten die in 
het kader van het DAW uitgevoerd zijn, het aantal deelnemers en hun 
motivatie om al dan niet mee te doen. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 de 
maatregelen aan de orde, die in het kader van het DAW bij de verschillende 
projecten genomen zijn, evenals de effectiviteit van deze maatregelen. 
Hoofdstuk 6 focust op de rolneming van het waterschap en de samenwerking 
met andere partijen. In hoofdstuk komt 7 de doelmatigheid van het DAW bij 
Vallei en Veluwe aan bod. Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de belangrijkste 
leerpunten beschreven. 
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2.  WERKWIJZE 

 
2.1 Analyse van beleidsstukken 

Het waterschap heeft ons verschillende documenten toegestuurd die we 
geanalyseerd hebben. Dit was vooral bedoeld om voor onszelf helder te 
krijgen hoe het DAW vorm kreeg binnen het waterschap en welke afspraken 
gemaakt zijn. Deze documenten zijn gebruikt om vragen te formuleren voor 
de diepte-interviews en om de tijdlijn van het DAW te beschrijven. De 
documenten die we geanalyseerd hebben, zijn: 

▪ DAW-projecten in Gelderland 
Een infographic uit 2019, met daarin het aantal projecten dat is 
uitgevoerd (of gepland) in Gelderland, met onder andere de doelen en 
financiering. 

▪ Het voorstel aan het dagelijks bestuur uit 2013 met betrekking tot 
het DAW 
In dit document wordt onder andere een begroting voorgesteld en de 
rol die het waterschap wil innemen. 

▪ Factsheet Impuls voor agrarisch waterbeheer 
In dit document uit 2018, wordt uitgelegd wat de impuls van DAW 
inhoudt. En waarom een impuls nodig is, welke stappen genomen gaan 
worden en wat de aangescherpte doelen zijn. Dit document is bedoeld 
voor alle betrokken partijen in Nederland. 

▪ Uitvoeringsprogramma DAW Gelderland 2017-2021 
Deze notitie uit 2018, is het uitvoeringsprogramma DAW Gelderland, 
voor de periode 2017-2021. Er wordt een strategie uitgewerkt en een 
werkplan opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd moet worden. 

▪ Eindverslag evaluatie DAW Gelderland 2015-2019 
Dit document bevat een evaluatie van het DAW in 2015-2019. De 
evaluatie is uitgevoerd door het DAW-team met waterschappen, 
provincie Gelderland, LTO en deelnemers van projecten. De evaluatie is 
gebruikt om de aanpak in 2020 vorm te geven. 

De analyse van de beleidsstukken is in dit rapport in hoofdstuk 3 ‘DAW in de 
tijd’ verwerkt. 
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2.2 Digitale enquête 

In het kader van het DAW zijn verschillende projecten uitgevoerd. De project-
leiders van deze projecten waren werkzaam bij LTO of adviesbureaus. Onder 
de projectleiders in het beheergebied van Vallei en Veluwe, hebben we een 
enquête uitgezet om de projecten te evalueren. Naast feitelijke informatie 
over de projecten, hebben we gevraagd naar een terugblik door de project-
leiders. 
 
Er is gevraagd naar het gebied waarin een DAW-project is uitgevoerd, het 
projectdoel en het aantal deelnemers. Ook is aan de projectleiders gevraagd 
wat de motivatie van agrariërs was om wel of juist niet aan het project deel te 
nemen. Als in een project maatregelen genomen werden, is per maatregel 
gevraagd naar het gewenste effect van de maatregel, de mate waarin dit 
effect bereikt is, de praktische toepasbaarheid van een maatregel en de 
kosten en baten. Verder hebben we gevraagd naar bewustwordings-
activiteiten, zoals bedrijfsadvisering, en naar de gebruikte communicatie-
middelen, bijvoorbeeld een artikel in een vakblad of een demonstratie-
bijeenkomst in het veld.  
 
In de enquête werd ook ingegaan op de samenwerking. Zo hebben we 
gevraagd of het project heeft geholpen om een netwerk op te bouwen en te 
versterken, en of en op welke manier de samenwerking tussen agrariërs en 
het waterschap is verbeterd. 
 
De zeven projecten die in het kader van het DAW zijn uitgevoerd in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe staan in Tabel 2.1 op de volgende pagina. 
 
Zoals te zien in Tabel 2.1 heeft Daan Heurkens twee projecten uitgevoerd. Deze 
projecten zijn in de enquête gecombineerd. Het project ‘Zelf meten 
Erfafspoeling’ was onderdeel van het Project Wijs met Water Vallei en Veluwe. 
De projectleider heeft de enquête niet ingevuld omdat het te lang geleden 
was en het hem nu onevenredig veel tijd zou kosten. Dat maakt dat de 
enquête door vijf projectleiders ingevuld is. Overigens geldt voor alle projecten 
dat het al langer geleden is dat ze zijn uitgevoerd. Een deel van de project-
leiders heeft inmiddels een andere functie en was lastig te bereiken. 
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Tabel 2.1 De projecten met projectleiders van het DAW 

Projectnaam Projectleider 
Enquête 
ingevuld 

Samen werken aan agrarische 
watermaatregelen in Zuidoost-Veluwe 

Edwin Haasjes Ja 

Samen werken aan agrarische 
watermaatregelen in Noordoost-Veluwe 

Froukje van der Molen Ja 

Waterkwaliteit Lunterse Beek Anne Jansen Ja 
Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost Johan Kranenburg Ja 
Kringlooplandbouw van A naar Beter Daan Heurkens Ja 
Doorontwikkeling Kringlooplandbouw 
Utrecht-Oost 

Daan Heurkens Ja 

Zelf meten Erfafspoeling Dirk Johan Feenstra Nee 
 
 
2.3 Inhoudelijke verdieping 

Voor dit onderdeel hebben we gekeken hoe het met de waterkwaliteit in het 
gebied van Vallei en Veluwe gesteld is. Dit is vergeleken met andere gebieden 
in Nederland. Er is gekeken naar nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
in het water. Waterkwantiteit en bodemkwaliteit zijn thema’s die ook 
betrekking hebben op het DAW. Bodemkwaliteit bleek lastig te kwantificeren 
en te vergelijken met andere gebieden, daarom is dit achterwege gelaten. 
 
Een verandering in waterkwaliteit is niet één-op-één te koppelen aan het 
DAW. Er worden namelijk ook andere projecten uitgevoerd, die niet met DAW 
te maken hebben, en er zijn veel andere omstandigheden die de water-
kwaliteit beïnvloeden. Bovendien doen veel ondernemers niet mee met DAW-
projecten, zodat op grotere schaal niet snel een verandering van de water-
kwaliteit te zien is. Wel kan deze verdieping inzicht geven in waar de opgaven 
liggen voor het gebied van het waterschap. 
 
 
2.4 Diepte-interviews 

Om de rolneming van het waterschap, de samenwerking tussen de partijen 
en het proces te evalueren, hebben we diepte-interviews uitgevoerd met het 
waterschap zelf, de provincies Gelderland en Utrecht en LTO Noord.  
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We hebben daarvoor met de volgende personen gesproken: 
▪ Waterschap Vallei en Veluwe: 

o Bestuurlijk: Henk Veldhuizen (Heemraad ongebouwd) en Ruben van 
Kessel (Programma-coördinator) 

o Ambtelijk:  
Wessel Doorn (Verbinder Nationaal Programma Landelijk Gebied, 
geïnterviewd over zijn rol als voormalig DAW-coördinator vanuit het 
waterschap) 
Richard van Hoorn (beleidsadviseur Schoon Water en DAW-
coördinator sinds 2019) 
Monique Lueb (subsidie-adviseur) en Marjon Otten (voormalig 
subsidie-adviseur waterschap). 

▪ Provincie Gelderland:  
Geert Kurvers (Coördinator Plattelandsontwikkelingsprogramma) en 
Maarten Baars (Team Water) 

▪ Provincie Utrecht:  
Gerard Agterberg (Coördinator Plattelandsontwikkelingsprogramma 
en GLB-NSP) 

▪ LTO Noord:  
Hille Kraak (Beleidsadviseur Water en Bodem) 

 
De evaluatie ging over de hele DAW-periode, van 2013 t/m 2021. Een periode 
van 9 jaar, waarin bij de verschillende organisaties personeelswisselingen zijn 
geweest. De te interviewen personen waren daardoor niet altijd bij de hele 
DAW-periode betrokken. Bij het waterschap is dat opgelost door ook de 
voormalig DAW-coördinator en subsidieadviseur voor het interview uit te 
nodigen. Bij LTO Noord hebben we -in overleg met het waterschap- ervoor 
gekozen om de beleidsadviseur te interviewen, die tijdens de hele periode 
betrokken is geweest. De drie DAW-coördinatoren die vanuit LTO van 2013 t/m 
2021 aan de slag zijn geweest, hebben we niet bevraagd. Medewerkers van de 
provincie Gelderland waren vanaf 2016 betrokken, medewerkers van provincie 
Utrecht in de periode 2017 – 2019. 
 
  



 

 13 

3.  DAW IN DE TIJD 

In dit hoofdstuk wordt de tijdlijn van het DAW-proces beschreven, met 
andere ontwikkelingen die daarop van invloed waren in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe. Figuur 3.1 op de volgende pagina 
geeft een tijdlijn met de belangrijkste ontwikkelingen, een aantal 
highlight staan hieronder toegelicht. 
 
 
Start DAW - 2013 
In 2013 is het DAW van start gegaan. Maatregelen die voor het DAW genomen 
worden, helpen mee om de doelen van verschillende programma’s en richt-
lijnen te behalen. Het gaat om de Kaderrichtlijn Water (KRW) waterkwaliteit), 
het Deltaprogramma Zoet Water (waterkwantiteit), de Nitraatrichtlijn (nitraat 
in oppervlakte- en grondwater), de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden, 
de Beleidsnota drinkwater en het Deltaprogramma (waterkwantiteit).  
 
Specifiek voor het DAW zijn bij de start in 2013 drie landelijke doelen vast-
gesteld. Deze doelen gelden ook voor het gebied van Vallei en Veluwe: 

1. In 2021 is 80% van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een 
motiverende en stimulerende wijze opgelost en in 2027 100%. 

2. In 2021 is de agrarische watervoorziening duurzaam, door spaarzaam 
om te gaan met water op bedrijfsniveau, waterconservering op 
gebiedsniveau en een slimmere verdeling en buffering op Rijksniveau 
die aansluit bij de deltabeslissing van 2014. 

3. Door middel van gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke instrumenten 
en innovatieve technieken, het agrarisch productiepotentieel op 
regionaal niveau met 2% per jaar laten groeien. 

 
Waterschap Vallei en Veluwe wilde zich bij de start in de samenwerking 
duidelijk als waterpartner positioneren. De rol van het waterschap bestaat uit 
het in beeld brengen van wateropgaven en knelpunten, gekoppeld aan 
mogelijke maatregelen. De landbouwsector heeft als initiatiefnemer en 
belanghebbende de leidende rol. 
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Voor het waterschap zijn de belangrijkste aspecten voor deelname aan DAW 
de zoetwaterbeschikbaarheid (vanuit het Deltaprogramma Zoet Water) en de 
waterkwaliteit (2e stroomgebiedsbeheerplannen KRW). Waarbij het water-
schap voor beide onderwerpen in 2013 nog geen duidelijke doelen (water-
opgaven) heeft vastgesteld. Een duidelijk uitgangspunt wordt vastgesteld in 
kansenkaarten (planning 2013). 
 
 
 
2013 LTO Nederland en de Unie van Waterschappen overhandigen aan het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW). 

2013 Besluit van het bestuur van Vallei en Veluwe om met DAW aan de slag 
te gaan. Positionering als waterpartner, de landbouwsector heeft 
leidende rol. 

 
2015 Bestuurswissel bij Vallei en Veluwe. Start van het Bodemprogramma 

waardoor het waterschap veel meer met boeren ging samenwerken.  
2015 Vaststelling van het Waterbeheerplan 2016 – 2021 ‘Partnerschap als 

watermerk’ 
 
2016 Aanstelling externe DAW-coördinator door provincie, waterschap en 

LTO Noord 
2016 Eerste POP3 regelingen worden opengesteld. 
 
2016 Start van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).  
 
2017 DAW-impuls: meer focus is nodig. Restopgaven voor bodem en water 

worden in beeld gebracht in Gebiedsdocumenten Agrarisch 
Waterbeheer (GAW) met bijbehorende Uitvoeringsprogramma’s (UP). 

2017 Kadaster wordt ingeschakeld ter ondersteuning van LTO. Er komt veel 
meer capaciteit beschikbaar. 

 
2018 Kansenkaarten DAW maatregelen voor water bergen, water 

vasthouden en waterkwaliteit zijn gereed. 
 
2019 Laatste POP3 regelingen worden opengesteld. 
 
2020 Waterschap start subsidieregeling Watersparen.  
 
2020 Start Regiodeal Foodvalley 
 
 

Figuur 3.1 Tijdlijn van het DAW-proces en andere ontwikkelingen die daarop van invloed 
waren in het beheergebied van Vallei en Veluwe. 
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Bestuurswissel en vaststelling WBP 2016 - 2021 
In 2015 was er een bestuurswissel bij Vallei en Veluwe en startte het bodem-
programma. Dit zorgde voor meer samenwerking met boeren. In september 
2015 wordt het Waterbeheerprogramma 2016 -2021 vastgesteld, met als titel 
‘Partnerschap als watermerk’. Hierin staan onder andere de volgende ambities 
vermeld: 

▪ We zorgen voor de juiste hoeveelheid water (zetten in op watersparen) 
▪ We zorgen voor de goede oppervlaktewaterkwaliteit (KRW) 
▪ We beheren afvalwaterketen en watersysteem als één geheel samen 

met onze partners (hele waterhuishouding aansturen als één systeem 
vanuit een gezamenlijke en integrale benadering) 

 
DAW komt moeizaam op gang, 2013 - 2016 
Het DAW komt moeizaam op gang. In de periode 2013 – 2016 heeft LTO Noord 
te weinig capaciteit om de trekkersrol goed te vervullen. Bovendien zijn in 
deze periode geen subsidieregelingen beschikbaar. Wat ook meespeelt, is de 
keuze van het waterschap voor een faciliterende, reactieve rol; waarbij de 
focus van het waterschap vooral ligt bij de uitvoering van KRW-projecten in 
deze periode. 
Het waterschap, de provincie en LTO onderkennen het bovenstaande en 
besluiten gezamenlijk tot het aanstellen van een externe DAW-coördinator 
voor het Gelderse deel van het beheergebied (die ook vanuit partijen 
gezamenlijk betaald wordt). 
In 2016 worden daarnaast de eerste POP3-regelingen opengesteld. 
 
Start van ZON – 2016 
In 2016 start het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Dit is 
een project van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost, 
waarbinnen partijen maatregelen nemen om minder last te hebben van 
droogte, zonder wateroverlast te laten toenemen.  
 
DAW impuls - 2017 
Omdat niet alleen bij Vallei en Veluwe, maar op meer plekken in het land het 
proces van DAW moeizaam verloopt, wordt in 2017 gestart met de DAW-
impuls. Door inzet van het Kadaster komt meer capaciteit beschikbaar bij LTO. 
Meer focus wordt aangebracht, zoals de afspraak om restopgaven voor 
bodem en water in beeld te brengen, in Gebiedsdocumenten Agrarisch 
Waterbeheer (GAW) met bijbehorende Uitvoeringsprogramma’s (UP). 
 
Ook wordt het ZON-programma gekoppeld aan het DAW, zodat subsidies 
elkaar niet in de weg zitten. Verder komt er een meer nadrukkelijke focus op 
bodem.  



 

 16 

Wateropgave in beeld – 2018 
In 2018 brengt het waterschap de wateropgaven in haar beheergebied in 
beeld, met de Kansenkaart DAW-maatregelen. De themakaarten voor water 
bergen, water vasthouden en waterkwaliteit geven per cluster aan maat-
regelen, de kansrijkheid op deze thema’s weer. 
 
Laatste POP3-regelingen worden opengesteld – 2019 
In 2019 worden in Utrecht en Gelderland de laatste POP3-regelingen 
opengesteld. 
 
Start Watersparen en Regio Deal Foodvalley - 2020 
Het waterschap start de subsidieregeling Watersparen. Agrariërs kunnen 
100% subsidie krijgen (met een maximum van € 10.000), voor maatregelen die 
verdroging tegengaan, water vasthouden en de grondwatervoorraad 
vergroten. Deze regeling zorgde voor concurrentie met DAW, aangezien in 
DAW-regelingen 40% subsidie werd gegeven. 
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4. DAW PROJECTEN EN AANTAL 
DEELNEMERS 

4.1 Aantal DAW-projecten 

Op de site van DAW: agrarischwaterbeheer.nl staan 24 DAW-projecten in het 
gebied van Vallei en Veluwe vermeld. Een groot deel hiervan blijkt bij navraag 
bij het waterschap niet onder het DAW te vallen. Het zijn eerdere projecten 
die zijn geïnitieerd en betaald door het waterschap en/of provincies, vanuit 
andere trajecten dan DAW. Ook staan projecten vermeld die niet in het 
beheer-gebied van Vallei en Veluwe, maar alleen in het gebied van Rijn en 
IJssel of Rivierenland zijn uitgevoerd.  
 
Er zijn in totaal 7 DAW-projecten uitgevoerd in het gebied van Vallei en 
Veluwe. Hier waren zes verschillende projectleiders vanuit LTO Noord zelf of 
vanuit een marktpartij bij betrokken. Vijf van deze projectleiders hebben de 
enquête ingevuld (zie Tabel 2.1) voor zes projecten. 
 
Tabel 4.1 op de volgende pagina, geeft de algemene resultaten weer van de 
gehouden enquête onder projectleider van DAW-projecten. De projecten 
waren divers, hoewel het grootste deel op de melkveehouderij gericht was.  
Er werden zowel praktische maatregelen genomen als activiteiten onder-
nomen om de kennis van agrariërs met betrekking tot de DAW-doelen te 
vergroten.  
 
 
4.2 Aantal deelnemers aan DAW-projecten 

Gebaseerd op de enquête waren er ongeveer 150 personen die deelnamen 
aan een DAW-project. Dit zijn niet alleen agrariërs, maar bijvoorbeeld ook 
loonwerkers. Het kan ook zijn dat personen aan meerdere DAW-projecten 
deelnamen.  
 
 

https://agrarischwaterbeheer.nl/content/overzichtskaart-daw-projecten
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Tabel 4.1 Algemene resultaten digitale enquête over DAW-projecten 

Projectnaam Doel Gebied Sector 
Deelnemers 
(#) Maatregelen 

Samen werken aan 
agrarische 
watermaatregelen in 
Zuidoost-Veluwe 

Vergroten bewustzijn en 
ondersteunen van 
maatregelen over DAW 

Zuidoost-Veluwe Akkerbouw 
Melkveehouderij 
Loonwerk 

50 Onder andere kunstmeststrooier 
afstellen 

Samen werken aan 
agrarische 
watermaatregelen in 
Noordoost-Veluwe 

Agrariërs in aanraking 
brengen met 
onderwerpen als 
waterkwaliteit en -
kwantiteit 

Noordoost-Veluwe Akkerbouw 
Melkveehouderij 

11 Aanleggen extra mestopslag 
Erfafspoeling beperken 

Waterkwaliteit Lunterse 
Beek 

Af- en uitspoeling naar 
water beperken 

Deel 
stroomgebied 
Lunterse Beek 

Melkveehouderij +/- 50 Aanleggen composthoop van 
maaisel slootkanten. 
Demo composteren. 
Infobijeenkomsten kringloop-
landbouw op basis van KPI’s* 

Flexibel Peilbeheer 
Utrecht-Oost 

Waterkwantiteit flexibel 
beheren 

Utrecht Oost Melkveehouderij 3 Stuwtjes aanleggen 
Peilgestuurde drainage 
aanleggen 

Kringlooplandbouw van 
A naar Beter  

Routes naar kringloop-
landbouw verkennen 

Omgeving 
Westbroek 

Melkveehouderij 10 Kruidengrasland inzaaien 
Stuwtjes aanleggen 
Minder eiwit aan koeien voeren 

Doorontwikkeling 
Kringlooplandbouw 
Utrecht-Oost 

Routes naar kringloop-
landbouw verkennen 

Utrecht-Oost Melkveehouderij 8 Onder andere kruidengrasland 

Zelf meten erfafspoeling Bewustwording van 
erfafspoeling vergroten 

  20 Meten van stikstof en fosfor in 
water 

*  Kritieke prestatie indicatoren 
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Om het aantal deelnemers te vergelijken met het totale aantal bedrijven in 
het beheergebied van Vallei en Veluwe, hebben we een schatting gemaakt 
van het totale aantal agrarische bedrijven. In CBS Statline (2021) staat het 
aantal bedrijven per gemeente, die gegevens hebben we opgeteld voor alle 
gemeenten in het waterschapsgebied1.  
Het aantal bedrijven met akker- of tuinbouw is ongeveer 830 en er zijn 3.380 
bedrijven met dieren. Er is enige overlap tussen deze cijfers, omdat sommige 
bedrijven bijvoorbeeld zowel veeteelt als akkerbouw zullen hebben. Met een 
totaal aantal bedrijven van ongeveer 4200 en 150 deelnemers binnen 
projecten, blijkt dat minder dan vijf procent van de agrariërs in het beheer-
gebied van Vallei en Veluwe bij een DAW-project betrokken was. 
 
Het is lastig precies aan te geven hoe de aantallen projecten en deelnemers 
zich verhouden tot andere gebieden. In de periode 2018 tot en met 2021 zijn 
landelijk 259 DAW-projecten uitgevoerd2. In de tijd dat het DAW loopt hebben 
zo’n 15.000 unieke boeren meegedaan met projecten3. Dergelijke getallen 
wijzen erop dat het aantal DAW-projecten en de deelname in het beheer-
gebied van Vallei en Veluwe achterblijft, in vergelijking met andere gebieden. 
Wat LTO, waterschap en de DAW-projectleiders ook bevestigen in de 
interviews en enquête.  
 
 
4.3 Deelnamebereidheid 

In de enquête gaven de projectleiders van DAW-projecten aan dat de 
motivatie van deelnemers om mee te doen divers was. Genoemde redenen 
waren: 

▪ Kennis en praktische ervaring opdoen; 
▪ Een podium krijgen om zorgen te uiten; 
▪ Mee willen werken vanwege betrokkenheid op duurzaamheid; 
▪ Financiële ondersteuning krijgen. 

 
De deelname aan DAW-projecten in het beheergebied van Vallei en Veluwe 
was laag. In beheergebieden van omringende waterschappen was de 
deelname hoger. Projectleiders van DAW-projecten gaven hiervoor de 
volgende redenen:  

 
1 In een aantal gevallen komen gemeentegrenzen niet overeen met waterschapsgrenzen. 
In die gevallen is de gemeente meegeteld als het grootste deel in het beheergebied van 
het waterschap ligt. 
2 Berekend aan de hand van https://dawin2021.nl/veel-kennis-en-creativiteit-in-de-sector/. 
3(https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/we-moeten-nu-meters-gaan-maken. 

https://dawin2021.nl/veel-kennis-en-creativiteit-in-de-sector/
https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/we-moeten-nu-meters-gaan-maken
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▪ Er is een gebrek aan tijd en energie 
▪ De urgentie wordt niet altijd gezien 
▪ Er is een gebrek aan vertrouwen richting overheden 
▪ Sommige ondernemers zijn projectenmoe. Er zijn veel partijen die 

projecten organiseren. Er werd aangegeven dat de afstemming vanuit 
provincies of waterschappen gemist werd wat dit betreft. 

 
Vanuit de diepte-interviews werd het gebrek aan vertrouwen richting 
overheden ook genoemd. LTO gaf aan dat er wantrouwen is richting het 
waterschap, omdat zij een handhavende partij zijn. Waterschap en LTO geven 
aan dat de lage deelname ook deels komt door de karakterkenmerken van 
het gebied. Er is een diep wantrouwen richting de overheid (mede door de 
verschillende ruimingen van kippen, varkens en koeien). Er is een zeker 
individualisme en van oudsher veel minder samenwerking dan in andere 
gebieden, zoals de Achterhoek waar het ‘noaberschap’ een belangrijk deel van 
de cultuur is. Het percentage boeren dat lid is van LTO is ook veel lager dan in 
andere gebieden.  
 
Door het waterschap wordt daarnaast aangegeven dat het voor boeren 
ingewikkeld was om fysieke investeringen via de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) aan te vragen: 

▪ Het aanvragen van subsidie kost te veel tijd. “Als een boer een aanvraag 
niet onder de koffie kan invullen, dan doet hij het niet”. 

▪ Er was een drempelbedrag van €c10.000 
▪ Er was voorfinanciering nodig 
▪ Er moest een gedetailleerde administratie worden bijgehouden; 
▪ De beoordeling door RVO duurde te lang. “Boeren hebben nog dit 

seizoen een machine nodig en zeggen bij 22 weken wachttijd, laat 
maar.”  

 
4.4 Algemene terugblik projecten 

We hebben projectleiders gevraagd naar hetgeen goed ging binnen hun 
project. De antwoorden zijn heel divers: 

▪ “Enkele deelnemers waren zeer enthousiast en geïnteresseerd. De 
groep was echter beperkt”. 

▪ “Bij het project waren heel verschillende bedrijven verspreid over de 
provincie betrokken. De integraliteit tussen maatschappelijke opgaves 
was goed in beeld”. 

▪ “De samenwerking met de deelnemers, met Aequator BV, het 
waterschap en de provincie is heel plezierig verlopen. Het projectidee 
kwam bij de deelnemers vandaan, dat heeft sterk bijgedragen aan het 
succes”. 
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▪ “De samenwerking met waterschap en LTO afdelingen”. 
▪ “Gezamenlijk invullen van de waardewijzer was echt goed. Het afstellen 

van kunstmeststrooier was een goede, praktische maatregel”.  
 
Projectleiders gaven aan dat het volgende minder goed ging in projecten: 

▪ Het was lastig om deelnemers te werven. Sommige agrariërs zijn 
projectenmoe.  

▪ De afstemming met het waterschap had intensiever dan wel 
structureler kunnen zijn.  

▪ Het aanvragen van een POP3-subsidie bleek voor sommige onder-
nemers een (te) grote hobbel, hoewel ze hierbij hulp konden krijgen.  

▪ In één van de projecten werd aangegeven dat het teleurstellend was 
dat de vrijgekomen energie niet gebruikt kon worden voor een 
vervolgproject.  

 
Als verbeterpunten gaven projectleiders aan: 

• Dat ze voortaan nog intensiever willen samenwerken met andere 
partijen, zoals het waterschap. 

• Dat de investeringsregelingen via een andere weg mogen verlopen, 
bijvoorbeeld via de provincie in plaats van via RVO. 

• Dat ondernemers voor grote investeringen graag individueel advies 
krijgen.  

 
Een projectleider geeft verder aan dat de voorbereiding van projecten nog 
beter kan, zodat initiatieven breder gedragen worden. Dat voorkomt dat een 
project geen vervolg kan krijgen. Tegelijk wordt aangegeven dat dan ook de 
kans bestaat dat projecten überhaupt niet van de grond komen. 
 
 
4.5 Beantwoording hoofdvraag: deelnamebereidheid 

Er zijn zeven DAW-projecten binnen het beheergebied van Vallei en Veluwe 
uitgevoerd, met ongeveer 150 deelnemers. Het aantal deelnemers is minder 
dan 5% van het totaal aantal bedrijven in het beheergebied. Het aantal 
projecten en het aantal deelnemers is lager dan in andere delen van het land. 
Er zijn verschillende redenen voor de lage deelnamebereidheid: wantrouwen 
richting de overheid, karakterkenmerken van het gebied, ingewikkelde en 
tijdrovende POP3-subsidieregelingen, een gebrek aan tijd en energie en 
projectenmoeheid.  
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Afbeelding 4.1  Plaatsing stuw in Renswoude binnen het project Flexibel peilbeheer 

Utrecht Oost (bron: Johan Kranenburg) 
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5. MAATREGELEN EN EFFECTIVITEIT 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op activiteiten binnen projecten, 
die gericht waren op bewustwording en kennisdeling. Daarna komen 
de meer technische, praktische maatregelen aan de orde. Deze worden 
verder uitgewerkt en gekoppeld aan de doelen van het DAW, met 
betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit. 
 
 
5.1 Bewustwording en kennisdeling 

In alle projecten werden bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. Dat zijn 
activiteiten waarbij boeren niet persé maatregelen uitvoeren, maar de focus in 
de eerste plaats ligt op het creëren van bewustwording over de thema’s van 
het DAW. De activiteit bedrijfsadvisering kwam meerdere keren terug. Er 
werden ook metingen uitgevoerd, of samen met bodemkundigen profiel-
kuilen gegraven. 
 
Elk project heeft een demonstratiebijeenkomst in het veld georganiseerd, met 
een presentatie over de maatregelen. Verder werd voor 4 van de 5 projecten 
een artikel in een vakblad of dagblad geplaatst (zie Afbeelding 5.1 op de 
volgende pagina). Andere communicatiemiddelen waren een website met 
informatie, folders of factsheets, een filmpje, of een excursie naar een bedrijf, 
zie bijvoorbeeld dit webinar over kringlooplandbouw in Utrecht-Oost. 
 
Agrariërs die meedoen aan een project hebben vaak al wel enig inzicht in hun 
impact op waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid, zo gaven projectleiders 
aan. Door de praktische maatregelen werd dit concreter. De agrarische sector 
had in het begin vooral weerstand tegen waterkwaliteit; waterbeschikbaar-
heid werd interessant gevonden. 
Voor alle projecten geven projectleiders aan dat de deelnemers praktijkkennis 
hebben opgedaan van maatregelen om zowel de waterkwaliteit als -beschik-
baarheid te verbeteren. Deelnemers hadden hierbij vaak de kans om zelf te 
experimenteren. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XEuBpUPza0s
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Afbeelding 5.1 Bericht in de Nieuwe Oogst van 14 februari 2019 over het project ‘Samen 
werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost-Veluwe’ 

 
 
5.2 Praktische maatregelen 

De praktische maatregelen die deelnemers hebben genomen -zoals 
genoemd in de enquête- zijn: 

▪ Kunstmeststrooier afstellen 
▪ Aanleggen extra mestopslag 
▪ Erfafspoeling beperken 
▪ Aanleggen composthoop van maaisel slootkanten 
▪ Stuwtjes aanleggen 
▪ Peilgestuurde drainage aanleggen 
▪ Kruidengrasland inzaaien 
▪ Minder eiwit aan koeien voeren 

 
In Tabel 4.1 (pagina 10) is te zien in welk gebied de maatregelen genomen 
werden en hoeveel deelnemers er bij de betreffende projecten waren. Het is 
niet altijd duidelijk hoeveel projectdeelnemers ook daadwerkelijk een 
specifieke maatregel hebben genomen. De maatregelen zijn daar uitgevoerd 
waar interesse was, en niet zozeer daar waar het probleem het grootst was. Er 
zijn ook pas in 2018, toen een deel van de projecten al liep, kansenkaarten 
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gemaakt, waarin de kansrijkheid van maatregelen over het gebied is 
weergegeven. 
 
 
5.3 Effectiviteit maatregelen 

Uit de enquêtes kwam onvoldoende informatie naar voren over de effectiviteit 
en financiële haalbaarheid van de maatregelen. Uit literatuur komen wel 
verschillende punten naar voren. Dit is aangevuld met expert judgement van 
adviseurs van CLM en samengevat in Tabel 5.1. op de volgende pagina. 
 
5.3.1 Kunstmeststrooier afstellen 
Eén van de maatregelen die genomen werd, is het afstellen van de kunst-
meststrooier. Door de kunstmeststrooier goed af te stellen, is er minder 
overlap van de banen. Ook komt minder kunstmest in de sloot terecht. Dit 
heeft een positief effect op de waterkwaliteit; bovendien zorgt het 
verminderde verbruik van kunstmest voor minder kosten. 
 
5.3.2 Aanleggen extra mestopslag 
Een andere maatregel is het aanleggen van een extra mestopslag. Als meer 
mest opgeslagen kan worden, kan het uitrijden uitgesteld worden tot het 
juiste moment. Dit verkleint de kans op uitspoeling, wat positief is voor de 
waterkwaliteit. Ook wordt de kans op bodemverdichting minder, omdat niet 
onder slechte weersomstandigheden mest uitgereden wordt. Een minder 
verdichte bodem heeft weer een positief effect op het waterbergend 
vermogen van de bodem. 
 
5.3.3 Erfafspoeling beperken 
Door erfafspoeling te beperken, komen minder nutriënten en gewas-
beschermingsmiddelen in de sloot terecht. Dit is goed voor de waterkwaliteit. 
Het verschilt echter per bedrijf welke maatregelen precies genomen kunnen 
worden, om de erfafspoeling te beperken. Het is niet duidelijke welke 
concrete maatregelen in het DAW-project genomen zijn. Als het om gewas-
beschermingsmiddelen gaat kan gedacht worden aan grote investeringen, 
zoals het aanleggen van een wasplaats met zuiveringssysteem, en aan 
kleinere maatregelen, zoals het schoonhouden van het erf. 
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Tabel 5.1 Effecten en haalbaarheid van maatregelen 

Maatregel Waterkwaliteit Waterkwantiteit Bodemkwaliteit 
Praktische 
toepasbaarheid 

Kosten / 
baten 

Kunstmeststrooier 
afstellen 

+ 0 0 + + 

Aanleggen extra 
mestopslag 

+ 0 + +/- +/- 

Erfafspoeling beperken + 0 0 +/- +/- 
Aanleggen composthoop 
van maaisel slootkanten 

+ 0/+ + - - 

Stuwtjes aanleggen 0 + 0 +/- +/- 
Peilgestuurde drainage 
aanleggen 

0 + 0 - +/- 

Kruidengrasland 
inzaaien 

0 + + + +/- 

Minder eiwit aan koeien 
voeren 

+ 0 0 + +/- 
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5.3.4 Aanleggen composthoop van maaisel slootkanten 
Het aanleggen van een composthoop, van maaisel van slootkanten, heeft 
verschillende voordelen. Uit literatuur blijkt dat tussen de tien en veertig 
procent van de nutriënten terug de sloot inspoelt, als maaisel blijft liggen4. 
Door het te composteren en op een landbouwperceel te gebruiken, wordt 
deze afspoeling voorkomen. Tegelijk verhoogt de compost het organisch 
stofgehalte van de bodem, wat verschillende voordelen heeft. Er zijn echter 
ook nadelen. Zo kan slootmaaisel verontreinigd bodemslib en onkruiden 
bevatten. Ook is het verzamelen van het maaisel in de praktijk lastig. 
 
5.3.5 Stuwtjes en peilgestuurde drainage 
Stuwtjes en peilgestuurde drainage aanleggen, zijn in de eerste plaats 
maatregelen die de waterkwantiteit beïnvloeden. In het project waarbij 
stuwtjes aangelegd werden, bleek een positief effect op de grondwaterstand 
en op gewasopbrengsten. De locatie van de stuwtjes moet wel met zorg 
gekozen worden. Het positieve effect wordt vergroot als meer stuwtjes in een 
groter gebied worden geplaatst. In dit specifieke project werden geen 
negatieve effecten gemeten door te hoge waterstanden. 
In het project waar peilgestuurde drainage werd toegepast, werd de water-
stand tijdelijk verlaagd, zodat vroeg mest uitgereden kon worden. De 
aanname is dat structuurschade aan de bodem zo voorkomen kon worden, 
wat positief is, zowel voor de waterkwalititeit als de -kwantiteit, door 
verminderde afspoeling en meer berging. Dit is echter niet specifiek gemeten. 
De betrokken boer schatte in dat het effect een extra snede gras per seizoen 
was. Er is veel agro-hydrologische kennis vereist om peilgestuurde drainage 
effectief in te zetten. 
 
5.3.6 Kruidenrijk grasland 
Kruidenrijk grasland heeft verschillende voordelen. Zo wortelen bepaalde 
gewassen dieper, waardoor de planten ook in droge periodes nog groeien. Er 
is dus meer water beschikbaar voor de vegetatie. Ook de bodemkwaliteit 
verbetert door een meer diverse vegetatie. De opbrengsten kunnen wel wat 
lager zijn in vergelijking met puur Engels raaigras. Dit maakt het situatie-
afhankelijk of de maatregel financieel gezien voordelig is. 
 
5.3.7 Minder eiwit voeren 
Door minder eiwit aan koeien te voeren, bevat de mest minder stikstof. Dit is 
positief voor de waterkwaliteit. Ook voor deze maatregel geldt dat geen 

 
4https://agrarischwaterbeheer.nl/system/files/documenten/boek/nuttig_toepassen_op_be
drijf_van_sloot-_en_bermmaaisel.pdf 
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eenduidig antwoord te geven is op de vraag of de kosten tegen de baten 
opwegen.  
 
 

 

Afbeelding 5.1 Excursie Ommer Marke over Bokashi binnen project Samen werken aan 
agrarische watermaatregelen in Noordoost-Veluwe’  
(bron: Froukje van der Molen) 

 
 
Bovenstaande maatregelen – en daarmee het DAW – hebben invloed op de 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit. Naast het DAW hebben in 
de periode 2013 – 2021 nog veel meer projecten en andere initiatieven 
plaatsgevonden. Denk aan KRW-projecten (verbetering rioolwaterzuiverings-
installaties en beekherstel), Zoetwatervoorziening Oost Nederland en andere 
initiatieven. Door de vele initiatieven is niet aan te geven of de waterkwaliteit, -
kwantiteit en de bodemkwaliteit zijn verbeterd door DAW. Dit kunnen we 
alleen voor de maatregelen zelf aangeven. Bovendien is voor een zichtbare 
verbetering een hoog deelnamepercentage nodig. 
Hierna vergelijken we de waterkwaliteit en -kwantiteit in het beheergebied 
van waterschap Vallei en Veluwe, met de landelijke situatie. Ook is een 
vergelijking gemaakt met de situatie in voorgaande jaren.  
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5.4 Waterkwaliteit 

Belangrijke parameters voor waterkwaliteit zijn nutriënten en gewas-
beschermingsmiddelen. Deze parameters zijn verder uitgewerkt.  
 
5.4.1 Nutriënten 
Onder andere voor de Kaderrichtlijn Water wordt de waterkwaliteit getoetst. 
In het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe bevinden zich 32 meetlocaties 
voor de KRW (zie Figuur 5.1 en Figuur 5.2 op de volgende pagina’s). Elk 
toetsjaar maakt gebruik van drie voorgaande jaren, dus in toetsjaar 2021 wordt 
gekeken naar 2018, 2019 en 2020. In de volgende analyse worden de normen 
van 2021 gehanteerd. 
 
Vergelijking verleden 
De resultaten van Vallei en Veluwe zijn in onderstaande Tabel 5.2 weer-
gegeven. (Doordat de percentages afgerond zijn, is het totaal niet altijd 100%.) 
Hoe deze scores in 2021 over het gebied verdeeld zijn, is te zien in Figuur 5.1 en 
Figuur 5.2.  
De kaartjes van 2016 zijn in Bijlage A te vinden, Figuur A.1 en Figuur A.2. 
 
 

Tabel 5.2 Percentage meetpunten in het beheergebied van Vallei en Veluwe met de 
score van stikstof en fosfor in 2016 en 2021  
(Aangepast van: https://krw-nutrend.netlify.app/) 

 
Stikstof 2016 

[%] 
Stikstof 2021 

[%] 
Fosfor 2016 

[%] 
Fosfor 2021 

[%] 
Goed 56 78 38 34 
Matig 38 16 41 53 
Ontoereikend 3 3 19 9 
Slecht 3 3 3 3 

 
 
Voor stikstof is een duidelijke verbetering zichtbaar gedurende de vijf jaar 
(2016-2021). Er zijn veel locaties van de categorie ‘Matig’ naar de categorie 
‘Goed’ overgegaan. De meetpunten die als ‘Ontoereikend’ en ‘Slecht’ zijn 
gekwalificeerd zijn niet verbeterd. 
 
Voor fosfor is ook een verbetering te zien, al is dit minder duidelijk. Veel van de 
locaties die eerst beoordeeld werden als ‘Ontoereikend’, hebben in 2021 een 
betere beoordeling. Tegelijk is het aantal locaties met een goede beoordeling 
licht afgenomen.  
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Figuur 5.1 Toetsing stikstof in 2021 voor de KRW (Bron: https://krw-nutrend.netlify.app/) 
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Figuur 5.2 Toetsing fosfor in 2021 voor de KRW (Bron: https://krw-nutrend.netlify.app/) 

 
 
Vergelijking andere gebieden 
De resultaten voor 2021 worden in Tabel 5.3, Figuur 5.3 en Figuur 5.4 op de 
volgende pagina’s, vergeleken met de landelijke resultaten. 
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Tabel 5.3 Percentage meetpunten met de score voor stikstof en fosfor in 2016 en 2021 in 
het beheergebied van Vallei en Veluwe versus de landelijke score  
(Aangepast van: krw-nutrend.netlify.app). 

 Stikstof V&V 
[%] 

Stikstof 
landelijk [%] 

Fosfor V&V 
[%] 

Fosfor 
landelijk [%] 

Goed 78 58 34 56 
Matig 16 32 53 29 
Ontoereikend 3 7 9 11 
Slecht 3 3 3 5 

 
 

 

Figuur 5.3 Stikstoftoestand per waterschap  
(Bron: krw-nutrend.netlify.app -> Waterbeheerders -> bekijken) 

 
 
Voor stikstof zijn de resultaten in het gebied van Vallei en Veluwe duidelijk 
beter dan de landelijke resultaten. Bij Vallei en Veluwe heeft 78% van de 
meetpunten een goede score, landelijk is dat 58%.  
Voor fosfor is de situatie in het gebied van Vallei en Veluwe slechter dan 
landelijk. Hoewel het percentage meetpunten met een ontoereikende of 
slechte score wat lager is dan landelijk, zijn er veel minder meetpunten met 
een goede score.  
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Figuur 5.4 Fosfortoestand per waterschap  
(Bron: krw-nutrend.netlify.app -> stof: Fosfor -> Waterbeheerders -> bekijken) 

 
 
5.4.2 Gewasbeschermingsmiddelen 
Figuur 5.5 op de volgende pagina laat het aantal overschrijdende stoffen zien 
in de periode 2019-2021. In die drie jaar is op 7 van de 15 meetpunten geen 
overschrijding gevonden (groene punten). Op 2 meetpunten is 1 stof norm-
overschrijdend aangetroffen (gele punten). Op 6 meetpunten zijn 2 tot 5 
stoffen normoverschrijdend aangetroffen (oranje punten). Fipronil is de meest 
aangetroffen overschreden stof, gevolgd door metsulfuron-methyl en 
thiacloprid. Emissie van fipronil kan ook van buiten de landbouw afkomstig 
zijn5.  

 
5 Fipronil was tot 2019 toegelaten als gewasbeschermingsmiddel en is momenteel alleen 
toegelaten als biocide en diergeneesmiddel. Een overschrijding van de norm kan ook 
worden veroorzaakt door met fipronil (tegen onder andere vlooien en luizen) behandelde 
honden, die in oppervlaktewater zwemmen.  
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Figuur 5.5 Overschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in de periode 2019-2021. 
Groene punten: geen overschrijdende stoffen, gele punten: 1 overschrijdende 
stof, oranje punten: 2 tot 5 overschrijdende stoffen.  
(Bron: https://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/9/6) 

 
 
Figuur 5.6 op de volgende pagina laat de normoverschrijdingen van 
bestrijdingsmiddelen in heel Nederland in 2019 zien.  
 
 
5.5 Waterkwantiteit 

Het landelijke beleid op het vlak van waterkwantiteit is beschreven in het 
Deltaprogramma Zoetwater. Vallei en Veluwe anticipeert op klimaat-
verandering door in te zetten op waterbesparing. Voor wateroverlast wordt 
gewerkt volgens het adagium “vasthouden – bergen – afvoeren”, zoals in 2000 
geformuleerd door de nationale Commissie Waterbeheer 21e eeuw. Hierbij zijn 
de haarvaten van het watersysteem van groot belang, inclusief de belangrijke 
samenwerking met agrariërs. 
 

https://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/9/6
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Figuur 5.6 Normoverschrijdingen bestrijdingsmiddelen Nederland. De uitsnede is bewust 
verkleind zodat de meetpunten beter zichtbaar zijn. 

 
 
De waterberging kan worden verhoogd door het tegengaan van bodem-
verdichting en door een hoger bodemorganischestofgehalte te realiseren. Dit 
is in verschillende DAW-projecten in praktijk gebracht. Door het aanleggen 
van een extra mestopslag (waardoor mest op het juiste moment uitgereden 
kan worden), is minder sprake van bodemverdichting, waardoor meer water 
in de bodem opgeslagen kan worden. In een ander project werd compost 
gemaakt, van maaisel van sloot-kanten. Als dit op het land wordt uitgereden, 
kan het organischestofgehalte toenemen. 
 
Een perceel kan ook meer water vasthouden door technische maatregelen, 
zoals peilgestuurde drainage en stuwtjes. Hiermee is nauwkeuriger te regelen 
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hoe hoog het grondwater of het water in de sloot staat. Een voorwaarde 
hiervoor is uiteraard wel dat genoeg water aanwezig is. Juist als gewassen 
hard groeien, verbruiken ze veel water en zal het waterpeil alsnog zakken, ook 
al worden stuwtjes gebruikt. Er kan dan nog winst behaald worden door 
kruidenrijk grasland te telen, zoals ook in een project is gedaan. Sommige 
kruiden kunnen water gebruiken dat al te diep is weggezakt voor gras. Ook 
gaan sommige kruiden efficiënter met water om en hebben daardoor minder 
water nodig. 
 
Ook voor waterkwantiteit geldt dat het effect van DAW-maatregelen niet één-
op-één te meten is. Daarvoor was het deelnamepercentage te laag. 
Bovendien zijn er allerlei andere initiatieven (zoals ZON en watersparen) die 
bijdragen aan voldoende water. De weersomstandig-heden spelen natuurlijk 
een grote rol. Zo hebben de droge zomers van 2018, 2019 en 2020, bijgedragen 
aan de bewustwording dat water sparen nodig is. De bodem speelt een 
belangrijke rol als buffer voor water. Veel maatregelen, zoals bijvoorbeeld het 
verhogen van het organischestofgehalte, duren lang  
(> 10 jaar), wat ook bijdraagt aan het feit dat het effect pas op langere termijn 
zichtbaar is. 
 
 
5.6 Beantwoording hoofdvraag: maatregelen 

Binnen de DAW-projecten zijn verschillende maatregelen genomen, in die 
gebieden waar daar enthousiasme voor was. Er is niet gestuurd op gebieden 
waar de maatregelen het meest bijdragen aan de DAW-doelen.  Wel is vooraf 
gestuurd op het type maatregelen dat subsidiabel was. 
Sommige maatregelen uit de DAW-projecten hebben een positief effect op 
de waterkwaliteit, andere zijn vooral gericht op waterkwantiteit. De 
effectiviteit is alleen per maatregel weer te geven. Op gebiedsniveau is het 
effect van DAW-maatregelen niet te zien. Dat komt met name door de 
uitvoering van veel andere initiatieven voor voldoende en schoon water en het 
lage deelnamepercentage.  
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6. ROLNEMING EN SAMEN-
WERKING 

Vanuit de diepte-interviews met het waterschap, de provincies 
Gelderland en Utrecht en LTO Noord, en de enquête onder project-
leiders, zijn belangrijke inzichten naar voren gekomen over rolneming 
en samenwerking tussen partijen en het proces binnen het DAW. Deze 
inzichten beschrijven we in dit hoofdstuk. 
 
 
6.1 Verwachtingen bij de start 

Op ambtelijk niveau verwachtte het waterschap dat met het DAW, vanuit het 
landelijk gebied, een bijdrage geleverd kon worden aan de waterkwaliteit. Op 
ambtelijk niveau vonden partijen elkaar vrij snel, op de gezamenlijke doelen 
voor waterkwaliteit en -kwantiteit. Op bestuurlijk niveau bestond volgens de 
geïnterviewden destijds nog geen gevoel van gezamenlijkheid, het DAW was 
iets van de landbouwsector.  
 
LTO-Nederland had hooggespannen verwachtingen van het DAW. De toen-
malige LTO-voorzitter Siem Jan Schenk ging op de zeepkist staan. Er kwamen 
veel verschillende zaken op de landbouw af. “We kunnen het als landbouw 
niet alleen, we moeten er anderen bij betrekken”. 
 
Provincies hadden niet echt verwachtingen bij de start en voelden zich geen 
partij in het DAW. “Het DAW was vooral iets van LTO en de waterschappen” en 
“Het was een convenant tussen Rijk, waterschappen en LTO-Nederland, 
provincies waren geen partij in dit convenant”. 
 
 
6.2 Terugblik op het DAW in het algemeen 

De belangrijkste reden voor het waterschap om aan het DAW mee te doen, 
was om meer in verbinding te komen met de agrarische sector. “We wilden 
dezelfde taal leren spreken” en “DAW is de smeerolie in de relatie tussen 
boeren en waterschap”. Dat is op bestuurlijk niveau gelukt, zo geven de 
geïnterviewden aan. “Bij de start van het DAW werd op bestuurlijk niveau 
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meer in ‘wij en zij’ gedacht, nu worden problemen gezamenlijk aangepakt. 
Het waterschap is daarbij niet de regisseur, maar de spil in het gebied. Een 
partij met veel kennis van het gebied. “Het resultaat van DAW in de uitvoering 
is nog beperkt, je ziet nog geen effect op de doelen.”  
Op ambtelijk niveau zijn de medewerkers van het waterschap kritischer. Zij 
geven aan dat kansen onvoldoende zijn benut. “LTO kon zeggen waar de 
energie zat, zodat waterschappen en provincie geld beschikbaar konden 
stellen. Dat is onvoldoende gebeurd.”  
 
LTO gaf aan dat iedereen zich herkende in de doelen van DAW, maar dat de 
vertaling ervan naar praktische projecten moeizaam was. Enerzijds omdat 
LTO-Noord beperkte capaciteit had en nog geen budget beschikbaar was bij 
de start van het DAW. Anderzijds miste het LTO enthousiasme bij de boeren 
én bij het waterschap; andere waterschappen waren enthousiaster. Dan kreeg 
de heemraad ongebouwd een vraag vanuit de ondernemers en werd daar 
een project voor opgezet.  
 
Provincie Utrecht vond dat het waterschap weinig actief was binnen het DAW 
en vraagt zich af waarom Vallei en Veluwe geen eigen regelingen heeft 
opgezet. Andere waterschappen in Utrecht deden dat namelijk wel.  
Provincie Gelderland vraagt zich af wat de meerwaarde is geweest van het 
DAW. “De subsidieregelingen kwamen er toch wel, welke meerwaarde heeft 
het DAW geleverd?” “We dachten dat het DAW iets heel groots was, waarbij 
de subsidieregelingen bijzaak waren. Maar de subsidieregelingen bleken de 
hoofdzaak van DAW in Gelderland.”  
 
 
6.3 Rolneming DAW-partners 

6.3.1 Bij de start in 2013 
Het waterschap heeft op bestuurlijk niveau bij de start van het DAW een 
reactieve, faciliterende rol gekozen. Het waterschap heeft alleen meegedacht 
met de keuze van maatregelen, die in de openstellingen van de provincies 
moesten komen. De geïnterviewden geven aan dat medewerkers op 
ambtelijk niveau graag pro-actiever hadden meegedacht.  
Vanuit het waterschap werd LTO duidelijk als trekker gezien. Het waterschap 
wist weinig van de agrarische bedrijfsvoering en moet - naar eigen zeggen -
niet de partij zijn die zegt hoe het anders moet. Het waterschap heeft zich 
volgens de geïnterviewden onvoldoende gerealiseerd dat ze gemist werden in 
het veld. 
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Provincies zagen het waterschap en LTO (in die volgorde) als trekker van het 
DAW. Provincies hebben zelf een faciliterende rol gekozen, vooral gericht op 
het openstellen van POP3-regelingen. Provincie Utrecht miste een sturende 
rol van het waterschap, op de doelen. 
 
LTO erkent dat zij een trekkende rol had moeten aannemen. Het DAW was 
een bestuurlijke afspraak vanuit LTO-Nederland, maar de invulling was niet 
duidelijk en bovendien was in het begin geen budget beschikbaar. “Het was 
een lege huls, een mooi verhaal van de bestuurder, maar geen budget”. In de 
beginperiode van het DAW (2013 – 2017) had LTO-Noord te weinig capaciteit. 
Op het vlak van hydrologische kennis en kaartmateriaal heeft LTO hulp 
gevraagd aan het waterschap: “Die hulp kwam niet, ondanks de wil tot mede-
werking bij het waterschap op ambtelijk niveau. Het DAW leefde bestuurlijk 
niet bij het waterschap.” 
 
6.3.2 Wijziging na enkele jaren 
In 2015 ging bij het waterschap een andere wind waaien. “Toen kwam er meer 
een beweging vanuit verleiden op gang, binnen het bodemprogramma 
vonden we de boeren direct, het is tenslotte hun kapitaal”. Het bodem-
programma heeft volgens de geïnterviewden als vliegwiel gewerkt. Hierdoor 
kwam het waterschap, ook voor andere thema’s als bodem, in verbinding met 
de boeren. Ook de projecten Zoetwatervoorziening Oost Nederland en Water-
sparen waren erg succesvol, alsmede de Regio Deal Foodvalley, waarbij het 
waterschap verantwoordelijk is voor projecten op het vlak van bodem- en 
waterkwaliteit. Nadeel van deze succesvolle trajecten was dat bij het water-
schap intern weinig aandacht voor het DAW was.  
 
In 2017 werd het Kadaster ingezet binnen het DAW. Het Kadaster had volgens 
LTO veel meer capaciteit en kennis van gebiedsprocessen (door oud-
medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). “Dit is een gouden stap 
geweest”. 
LTO ziet een verandering in de rolneming van het waterschap: het is actiever 
geworden en heeft de problematiek opgepakt, onder andere met Zoetwater-
voorziening Oost-Nederland (ZON). Dit werd echter onvoldoende samen met 
het DAW opgepakt, waardoor projecten (en subsidies) elkaar soms tegen-
werkten. De laatste 2 à 3 jaar is de rolneming van het waterschap volgens LTO 
echt veranderd. “De houding van het waterschap is veranderd, ze gaat veel 
meer het gesprek met boeren aan.” 
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6.4 Samenwerking DAW-partners 

In Gelderland was er een samenwerking op DAW-vlak. De waterschappen 
Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland, provincie Gelderland en de 
DAW-coördinator vanuit LTO, hadden regelmatig overleg. De onderlinge 
verstandhouding was goed, maar het kwam niet verder. De taakverdeling was 
voor alle partijen onvoldoende duidelijk.  
 
Volgens LTO ontbrak het aan een gezamenlijke uitdaging: het waterschap 
ging meer haar eigen gang; tot 2015 met KRW-projecten en later met het 
bodemprogramma en ZON. Soms had het DAW daar volgens LTO last van; de 
focus van het waterschap lag elders en er waren conflicterende subsidie-
regelingen. Een geïnterviewde van het waterschap geeft aan dat LTO 
voldoende deelnam en projecten in dit gebied niet kon waarmaken. 
 
In Utrecht miste een dergelijke overlegstructuur. Er was wel een overleg van 
de provincie met de Utrechtse waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en 
Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. LTO-Noord was niet 
aanwezig bij de dit overleg. Provincie Utrecht gaf aan dat het waterschap 
geen actieve rol had. “De medewerkers die bij het DAW betrokken waren, 
waren vooral met hun eigen KRW-projecten bezig, zoals beekherstel-
projecten. Dit kostte veel capaciteit, waardoor ze niet tot uitvoering van DAW-
projecten kwamen.” Dit wordt op bestuurlijk niveau erkend bij het water-
schap. Er was geen capaciteit en denkruimte voor andere projecten dan KRW, 
in de periode tot 2015. 
 
 
6.5 Proces 

Zowel het waterschap als de Provincie Gelderland geven aan dat LTO in the 
lead had moeten zijn, maar dat te weinig was. De DAW-werkgroep kwam 
volgens provincie Gelderland heel onregelmatig bij elkaar en de overleggen 
waren te weinig concreet. Het ontbrak aan een visie, duidelijke doelen en 
prioriteiten. De ambitie stond niet in verhouding tot de aanpak en het budget. 
“De ambitie op waterkwaliteit was fors, het is nooit duidelijk geweest hoe dat 
doel behaald kan worden. Kun je met de instrumenten die je hebt je doelen 
überhaupt wel realiseren.” 
 
Vanuit het waterschap wordt dit gedeeld. Afspraken werden niet vastgelegd 
en niet nageleefd. Zeker bij wisselingen in personeel zijn zaken verloren 
gegaan.  
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LTO erkent dit: “Eigenlijk was er niemand in the lead, de voortgang werd niet 
bijgehouden en er is nooit echt geëvalueerd. Vanuit LTO-Noord was ook 
onduidelijk wie de regie had; LTO-Nederland, het Kadaster of LTO-Noord.” 
 
Wat vanuit alle partijen wordt gewaardeerd, is dat het proces heeft gezorgd 
voor goede dwarsverbanden tussen organisaties. Het is de onderlinge 
contacten tussen provincie, waterschap en LTO ten goede gekomen. 
 
Provincie Utrecht had de regelingen beter willen afstemmen op het beleid 
van het waterschap ten aanzien van het DAW, om regelingen beter aante 
laten sluiten op projecten.  
 

 
 
6.6 Samenwerking met en tussen agrariërs 

Projectleiders van DAW-projecten geven aan, dat bij sommige projecten de 
contacten met organisaties en overheden zijn versterkt, bij andere projecten 
zijn vooral de contacten tussen agrariërs onderling versterkt. Specifiek wordt 
aangegeven dat de samenwerking tussen het waterschap en agrariërs is 
verbeterd door de projecten. Er zijn ideeën uitgewisseld en een projectleider 
gaf aan dat agrariërs zo het waterschap leren kennen als een adviseur of 
sparringspartner, in plaats van alleen als controlerende instantie. 
Projectleiders van DAW-projecten geven ook aan dat de samenwerking nog 
beter kan. 
 
Ook de geïnterviewden vanuit het waterschap en LTO geven aan dat de 
samenwerking met agrariërs is verbeterd. Het DAW heeft deels aan deze 
ontwikkeling bijgedragen, maar ook andere factoren (zoals de bestuurswissel 
in 2015 en de inzet op het bodemprogramma) hebben een rol gespeeld. 
 

Het opstellen van de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer (GAW) 
is een goed voorbeeld van bovenstaande punten in de tekst. Provincies 
dachten dat het waterschap verantwoordelijk was voor het opstellen van 
de GAW’s, terwijl de verantwoordelijk hiervoor bij LTO lag (met 
inhoudelijke inbreng van het waterschap). Vervolgens is iets misgegaan 
in de communicatie, waardoor provincie Gelderland aangeeft dat de 
GAW’s nog steeds niet zijn opgesteld, terwijl het waterschap en LTO 
aangeven dat deze documenten er zijn én zijn gedeeld met de provincie.  
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6.7 Beantwoording hoofdvraag: rolneming en samenwerking 

De kaders en doelen, zoals landelijk vastgelegd binnen het DAW, zijn in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe onvoldoende vertaald naar prioriteiten, 
aanpak en samenwerking. Het proces verliep niet goed. Het ontbrak aan een 
gezamenlijke visie en er was onvoldoende leiding en sturing. Opvallend is dat 
geen van de betrokken partijen dit in de periode 2013 - 2021 voldoende heeft 
aangekaart, zodat verbetering uitbleef. In Gelderland was - en is - er een DAW-
overlegstructuur, in Utrecht niet. Op persoonlijk vlak was de verhouding goed, 
maar het kwam niet verder.  
 
Op bestuurlijk niveau heeft het waterschap bij de start van het DAW gekozen 
voor een reactieve en faciliterende rol. Op ambtelijk niveau hadden de 
medewerkers graag pro-actiever willen deelnemen aan het DAW. Ook 
provincies en LTO hadden een actievere rol van het waterschap verwacht. 

De geparafraseerde antwoorden op de vraag of de samenwerking tussen 
agrariërs en het waterschap verbeterd is door het project, zijn hieronder 
weergegeven: 

▪ Enigszins, het is een goed idee om iets met slootmaaisel te doen. 
De individuele haalbaarheid is echter beperkt. 

▪ Ja, zeker de stuwtjesmaatregel. Er is sowieso goed contact met het 
waterschap. 

▪ Ja, zeker. Door het project is meer samenspraak en samenwerking 
in het veld ontstaan, doordat het waterschap en boeren elkaar 
beter weten te vinden als het peil aangepast kan worden. Ook 
heeft het waterschap met het project Watersparen een goede 
stimulans gegeven aan andere boeren, om water beter vast te 
houden. 

▪ Bij alle activiteiten is vooraf overleg geweest met een betrokkene 
van het waterschap. Daarnaast waren bij veel activiteiten zowel 
agrariërs als werknemers van het waterschap aanwezig. Op deze 
manier leren agrariërs het waterschap ook kennen in de rol als 
adviseur/sparringspartner in plaats van alleen als controlerende 
instantie. 

▪ Deels wel, door hergebruik reststromen met lokale loonwerker. 
Deels ook niet omdat het nogal wat voeten in de aarde heeft, juist 
om reststromen lokaal her te gebruiken, onder andere vanwege 
lopende contracten. 
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Vanaf 2015 heeft het waterschap een actievere rol gespeeld in het gebied, 
door de aanstelling van een nieuwe heemraad ongebouwd en de start van het 
bodemprogramma. Vanuit het bodemprogramma is het waterschap veel 
meer het gebied ingegaan en met agrariërs in gesprek gekomen. Dit is een 
kantelpunt geweest in de manier van werken van het waterschap. Het 
waterschap is -qua advisering- ‘meer het land opgekropen’ en gaan inzien dat 
doelen beter kunnen worden bereikt, via gebiedsprocessen en overleg met 
agrariërs. Het waterschap is daarna veel meer de spil in het gebied geworden, 
niet de regisseur, maar de partij met veel kennis. 
 
Op bestuurlijk niveau is het gelukt om in verbinding te komen met de sector. 
Op ambtelijk niveau was de samenwerking tussen waterschap, provincies en 
LTO onvoldoende. Uit de interviews blijkt duidelijk dat alle partijen andere 
verwachtingen hadden van de eigen rol en de rol van anderen. Ook was het 
voor partijen niet altijd duidelijk wie voor welke actie verantwoordelijk was. Dit 
is tussentijds nooit goed besproken en aangepakt. Of zoals één van de 
geïnterviewden het verwoordde: “Er was een continue mismatch van 
verwachtingen.” En “Hadden we de neuzen dezelfde kant op gehad, dan was 
er veel meer bereikt. Iedereen wees naar elkaar.” 
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7. DOELMATIGHEID 

In dit hoofdstuk gaan we in op de doelmatigheid van het DAW in het 
beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe. Bij het bepalen van de 
doelmatigheid bekijken we of hetzelfde resultaat mogelijk was 
geweest met minder middelen. 
 
 
7.1 Gelderland 

Van provincie Gelderland hebben we een overzicht ontvangen van de POP3-
openstellingen in de provincie, per waterschapsgebied. In Tabel 7.1 hieronder 
zijn alle POP3-regelingen weergegeven voor het Gelderse deel van water-
schap Vallei en Veluwe.  
 
 

Tabel 7.1 POP3-openstellingen in het kader van DAW in het Gelderse deel van het van 
waterschap Vallei en Veluwe (Bron: provincie Gelderland) 

Openstelling 

Subsidie-
plafond 
(€) 

Verleende 
subsidie 
(€) 

Cofinanciering 
waterschap 
(€) 

Aanvragen 
(#) 

POP3 Fysieke investeringen DAW 
2017 (25% cofinanciering WS*) 

 170.000 121.869 30.467 4 

POP3 Fysieke investeringen DAW 
2018 (0% cofinanciering WS) 

170.000 128.854 Geen 10 

POP3 Fysieke investeringen DAW 
2019 (25% cofinanciering WS) 

1.332.000 333.208 83.302 23 

POP3 Samenwerking voor 
innovatie DAW 2016 

112.876 112.876 28.219 2 

POP3 Samenwerking voor 
innovatie DAW 2017-1 

170.000 93.031 23.258 1 

POP3 Samenwerking DAW akker-
bouw en pluimveehouderij 2019 

238.000 geen geen 0 

Totaal (€) 2.192.876 789.838 165.246 40 
*WS = waterschap 
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In het Gelderse deel van het beheergebied is in totaal € 2.192.876 subsidie 
beschikbaar gesteld, hiervan is 36% daadwerkelijk uitgekeerd. Van de door het 
waterschap beschikbaar gestelde subsidie van € 420.000 is ruim 39% besteed 
(€ 165.246). 
 
Ter vergelijking: in het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel is in totaal 
€ 2.056.511 subsidie beschikbaar gesteld, hiervan is 57% uitgekeerd. Voor 
waterschap Rivierenland was het totale subsidiebedrag € 1.945.217, hiervan is 
112% uitgekeerd. Er is meer subsidie uitgekeerd dan oorspronkelijk beschik-
baar gesteld, omdat binnen de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen DAW 
2017’ 3 keer zo veel subsidie is uitgekeerd als het subsidieplafond voor deze 
regeling. 
 
 
7.2 Utrecht 

De provincie Utrecht kon helaas geen overzicht leveren van de POP3-
openstellingen in het Utrechtse deel van Vallei en Veluwe. Onderstaand 
overzicht van DAW-projecten (tabel 6.2) is door het waterschap aangeleverd. 
 
 

Tabel 6.2 DAW-projecten in het Utrechtse deel van Vallei en Veluwe, met de totale 
kosten en het deel dat Vallei en Veluwe zou co-financieren. Uiteindelijk heeft 
geen verrekening plaatsgevonden. 

Project 

Verleende 
subsidie 
(€) 

Gereserveerde 
cofinanciering WS* 
(€) 

Doorontwikkeling Utrecht-Oost 99.600 34.720 
Kringlooplandbouw van A naar Beter 236.250 25.000 
Flexibel peilbeheer Utrecht-Oost 94.953 23.738 
Wijs met Water 54.589 13.714 
Totaal 585.392 91.172 

*WS = waterschap 

 
 
Van de door het waterschap beschikbaar gestelde subsidie van € 420.000 zou 
23% besteed zijn. In werkelijkheid is de besteding € 0. Dit kwam omdat de 
provincie Utrecht ervoor heeft gekozen om de regeling open te stellen voor de 
hele provincie. Vervolgens zouden de kosten van de projecten over water, per 
waterschapsgebied, verrekend worden met de waterschappen. Provincie 
Utrecht heeft -zonder overleg met het waterschap- besloten deze verrekening 
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niet uit te voeren. Belangrijkste reden hiervoor waren personeelswijzigingen 
bij de provincie, waardoor deze afspraken uiteindelijk niet zijn nagekomen. 
 
 
7.3 Beantwoording hoofdvraag: doelmatigheid DAW 

Het beschikbare budget voor fysieke investeringen en samenwerking voor 
innovatie is slechts deels besteed. In het Gelderse deel van het beheergebied 
is 36% van het beschikbare budget besteed. Van het door het waterschap 
beschikbaar gestelde budget van € 420.000 is slechts 39% besteed aan 
fysieke investeringen en projecten. In Utrecht hebben we helaas geen 
totaalbeeld kunnen achterhalen van het beschikbare versus het bestede 
budget. Wel is duidelijk dat in het Utrechtse deel van het beheergebied niets 
van de door het waterschap gereserveerde bijdrage is besteed.  
 
Of de toegekende subsidie ook effectief is besteed, is niet duidelijk. 
Projectleiders hebben niet altijd ingevuld wat het begrote en bestede budget 
was. Twee projectleiders gaven aan dat het begrote en bestede budget 
ongeveer gelijk was.  
Projecten en fysieke investeringen zijn uitgevoerd daar waar interesse en 
enthousiasme was. Er is geen koppeling gemaakt met gebieden waar de 
grootste opgave lag en waar maatregelen dus het meeste effect zouden 
hebben. In april 2018 zijn kansenkaarten opgesteld, waar maatregelen op het 
vlak van water bergen, water vasthouden en waterkwaliteit het meest effectief 
zijn. Deze kansenkaarten zijn echter niet gebruik bij latere subsidie-
openstellingen. 
 
Naast de subsidieregelingen heeft ook de bestede tijd van medewerkers van 
waterschap, provincies en LTO geld gekost. We hebben niet in beeld hoeveel 
dit precies is, maar uit de diepte-interviews komt duidelijk naar voren dat deze 
tijd onvoldoende effectief is besteed. Met name in Gelderland was er 
regelmatig overleg. Maar doordat het ontbrak aan een gezamenlijke visie en 
duidelijke rolverdeling en er onvoldoende leiding en sturing was, waren deze 
overleggen niet effectief.  
 
Met name qua ingezette arbeid, is het DAW onvoldoende doelmatig geweest. 
Een betere samenwerking tussen partijen had waarschijnlijk geleid tot een 
efficiëntere besteding van subsidiegeld (maatregelen op de plaats waar ze het 
effectiefst zijn) en tot uitputting van de beschikbare budgetten. Een andere 
belangrijk reden voor onderuitputting van het budget zijn de subsidievoor-
waarden (onder andere het drempelbedrag, lange wachttijd tot uitsluitsel en 
hoge administratieve druk). 
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8. LEERPUNTEN 

 
 
8.1 Behoud de huidige spilfunctie en actieve rol van het waterschap 

Het waterschap is in de periode 2013 – 2021 veel meer in contact gekomen 
met het gebied en is beter zichtbaar. Dit is in gang gezet met de bestuurs-
wissel in 2015 en de start van het bodemprogramma. Bestuurlijk werd ruimer 
gekeken naar de rol en verantwoordelijkheden van het waterschap en naar de 
maatschappelijke meerwaarde die het waterschap kan bieden. Het water-
schap ging meer een spilfunctie in het gebied vervullen en deelde haar 
kennis.  
Het waterschap is actief de agrariërs op gaan zoeken om samen de bodem te 
verbeteren. Het besef kwam dat verbetering van de bodemkwaliteit ook zorgt 
voor verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit. Dat zorgt ook voor 
verbinding op andere thema’s, zoals waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit.  
 
De zichtbaarheid van het waterschap en de actieve rolneming wordt ook 
gezien en gewaardeerd door LTO en de projectleiders van DAW-projecten.  
 
Het is belangrijk om deze actieve rol en spilfunctie te blijven behouden. 
 
 
8.2 Zorg voor goede samenwerking extern én intern 

Door het DAW zijn dwarsverbanden gecreëerd tussen partijen, zowel op 
bestuurlijk als ambtelijk niveau. Waterschap, provincies en LTO weten elkaar 
beter te vinden en weten beter wat bij elkaar speelt. De eerste stap is gezet, 
maar de samenwerking kan en moet veel beter. 
 
Een goede samenwerking is van groot belang, zowel voor DAW als voor 
andere actuele zaken. Het gaat daarbij zowel om een goede samenwerking 
tussen waterschap, provincies en LTO, als binnen deze organisaties. Een 
goede samenwerking en intensiever contact tussen provincies en water-
schappen kan bijvoorbeeld zorgen dat provincies subsidieregelingen beter 
kunnen afstemmen op de prioriteiten en het beleid van waterschappen; dat is 
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extra belangrijk in deze tijd met een forse transitie-opgave voor de landbouw. 
Er liggen nog veel doelen die behaald moeten worden, op veel verschillende 
vlakken en dan is het belangrijk om elkaar te versterken. 
 
Ook intern moet de communicatie worden verbeterd. Medewerkers die met 
DAW bezig zijn moeten collega’s, die met waterkwaliteit en waterkwantiteit 
bezig zijn, beter informeren over DAW (als voorbeeld werd KRW genoemd). 
Dit geldt voor zowel het waterschap als voor de provincies.  
 
Bij het waterschap en de LTO kwam daarnaast naar voren dat meer 
afstemming plaats had moeten vinden tussen de bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie.  
 
Een goede samenwerking tussen én binnen partijen is noodzakelijk om de 
doelen waar partijen voor staan, gezamenlijk te bereiken.  
 
 
8.3 Zorg voor duidelijkheid in rolverdeling en verwachtingen-

management 

Een belangrijk leerpunt van het DAW-proces in de periode 2013 – 2021 is dat 
de rolverdeling tussen partijen niet is vastgesteld en dat verwachtingen niet 
zijn besproken. Hierdoor hadden partijen een verschillend beeld van de rol en 
verantwoordelijkheden van anderen, waardoor niet duidelijk was welke partij 
de leiding had, zowel tijdens het proces in het algemeen, als over specifieke 
op te leveren producten. Bij een toekomstige samenwerking is het nood-
zakelijk om de rolverdeling - en de daarbij horende verantwoordelijkheden - te 
bespreken en vast te leggen; en verwachtingen met elkaar te delen. Dit moet 
ook regelmatig worden geëvalueerd, waarbij partijen elkaar aanspreken op 
verbeterpunten. 
 
 
8.4 Pak het DAW op een programmatische manier aan 

DAW moet meer programmatisch worden aangepakt, met duidelijke doelen, 
tussendoelen en een gedeelde werkwijze en planning, om die doelen te 
behalen. Waarbij eerst kritisch wordt gekeken of de doelen wel haalbaar zijn 
met de beschikbare middelen. En waarbij bespreekpunten en actiepunten uit 
overleggen worden vastgelegd en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Met 
reen regelmatige tussentijdse evaluatie, om na te gaan of het programma 
volgens planning verloopt en of de juiste projecten worden uitgevoerd, om de 
doelen te bereiken. Ook moet gecheckt worden of intern bij betrokken 
partijen en tussen betrokkenen voldoende uitwisseling is, tussen en over de 
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diverse projecten. Een goede programmamanager die het bovenstaande in 
de gaten houdt, is hiervoor cruciaal.  
 
 
8.5 Zorg dat DAW meer is dan de som der delen 

DAW kan en zou meer moeten zijn dan fysieke investeringen en losse 
projecten. Het moet lopende trajecten op het vlak van waterkwaliteit, bodem-
kwaliteit en waterkwantiteit versterken. Dat kan door projecten te koppelen 
en kennis breed te verspreiden. DAW kan ervoor zorgen dat de uitkomst van 
alle projecten meer is dan de som der delen.  
 
 
8.6 Betrek meer partijen 

In het DAW-proces is in de periode 2013 – 2021 - naast het waterschap en de 
provincie - alleen LTO betrokken geweest. Het ledenaantal van LTO in het 
beheergebied van Vallei en Veluwe is -naar eigen zeggen- laag. Het is daarom 
belangrijk om aan te sluiten bij de gebiedskenmerken en ook andere partijen 
te betrekken, die samen met agrariërs aan de slag zijn met de verbetering van 
waterkwaliteit en -kwantiteit; bijvoorbeeld agrarische collectieven, actieve 
studiegroepen, Cumela, leveranciers van voer of gewasbeschermings-
middelen, afnemers van agrarische producten, enzovoorts. 
 
 
8.7 Zorg voor een aanpak op maat met eenvoudige subsidie 

Om agrariërs in beweging te krijgen is het ontzettend belangrijk om in te 
spelen op de boerenpraktijk en actuele ontwikkelingen; zet daarom in op de 
thema’s die voor agrariërs belangrijk zijn en zoek de koppeling met andere 
doelen. Dat gebeurt nu al binnen bijvoorbeeld het bodemprogramma. 
Verbetering van de bodemkwaliteit levert winst opvoor de agrariër, zorgt voor 
een betere buffering van water en verminderde af- en uitspoeling van 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.  
De aanpak met een gebiedsmakelaar, die bij de boeren langs gaat, werkt 
goed in andere gebieden. Deze makelaar heeft vooraf geen vaststaand project 
in de hand, maar gaat langs om de opgaven en wensen van agrariërs goed te 
formuleren. Er is één aanspreekpunt voor de agrariërs, die hen de weg wijst 
naar beschikbare subsidies en inhoudelijke expertise die andere adviseurs 
leveren.  
De subsidies zelf moeten eenvoudig aan te vragen zijn, een korte beslistermijn 
hebben, weinig administratieve verantwoording en zo min mogelijk voor-
financiering vragen. Waarbij DAW-partners duidelijke afspraken maken over 
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de beoordeling van nieuwe projecten en tussentijdse bijsturing van lopende 
projecten. Het is de vraag of bovenstaande mogelijk is binnen POP-subsidies, 
of dat deze voorwaarden alleen uitgevoerd kunnen worden bij regionale 
regelingen.  
 
 
8.8 Breng focus aan 

Om de doelen van het DAW te halen, is het belangrijk om focus aan te 
brengen, en dat als partijen gezamenlijk te doen. Wat zijn per gebied de 
belangrijkste knelpunten? En op welke manier kunnen deze knelpunten het 
beste worden aangepakt? De Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer 
geven hier een goede aanzet voor. Deze documenten moeten echter beter 
worden afgestemd tussen partijen zodat zij met dezelfde focus aan de slag 
gaan. 
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Bijlage: Figuren waterkwaliteit 
 
 

 

Figuur A.1  Toetsing stikstof in 2016 voor de KRW, norm 2021  
(Bron: https://krw-nutrend.netlify.app/) 
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Figuur A.2 Toetsing fosfor in 2016 voor de KRW, norm 2021  
(Bron: https://krw-nutrend.netlify.app/) 
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