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 Onderwerp bestuurlijke reactie op eindrapportage audit DAW 

 

Inleiding 

Op 26 april 2022 stemde het college van dijkgraaf en heemraden, na advies van de 

commissie, in met het uitvoeren van een doelmatigheidsonderzoek cf. artikel 109a van de 

Waterschapswet. Het onderzoek richtte zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van 

het Deltaplan Agrarisch Water (hierna: DAW). Daarbij lag de focus op de gerealiseerde 

resultaten, de deelnamebereidheid en de rolneming en samenwerking van het waterschap. 

Tevens is gevraagd welke lessen daaruit kunnen worden geleerd. 

 

Werkwijze 

Het doelmatigheidsonderzoek is in onze opdracht uitgevoerd door CLM Onderzoek en 

Advies in de periode oktober 2022 tot en met januari 2023. Gedurende de 

onderzoeksperiode zijn diverse documenten bestudeerd, intern en extern interviews 

gehouden en is een enquête uitgezet onder projectleiders van LTO Noord en marktpartijen 

die DAW projecten uitvoerden in ons beheergebied. Het onderzoeksbureau CLM is 

tweemaal met een bestuurlijke klankbordgroep uit het algemeen bestuur in gesprek 

gegaan. Op 25 januari 2023 is het eindrapport opgeleverd. Wij danken het 

onderzoeksbureau voor het rapport dat zij heeft opgeleverd. Ook danken wij alle 

betrokkenen voor hun open houding en medewerking aan dit onderzoek. 

 

Belangrijkste bevindingen 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft kennisgenomen van de  

onderzoeksresultaten. Het rapport stipt een aantal aspecten aan rondom het proces en 

deelname van het DAW in ons beheergebied, waaronder: 

• De landelijke kaders en doelen zijn door de partners binnen het DAW onvoldoende 

vertaald naar een gedeeld beeld met prioriteiten en aanpak; 

• DAW is in de periode 2013-2021 hoofdzakelijk verworden tot een instrument  om 

stimulering van maatregelen te regelen via POP3-subsidiebeschikkingen (met hoge 

administratieve lasten) voor fysieke investeringen en samenwerkingsprojecten. Het al 
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dan niet subsidiabel zijn van projecten blijkt een belangrijke drijfveer te zijn voor het 

type maatregel dat genomen is; 

• Minder dan 5% van alle bedrijven in ons beheergebied heeft deelgenomen aan een 

DAW-project. Dit is minder dan het landelijke gemiddelde; 

• De subsidievoorwaarden met drempelbedragen en hoge administratieve lasten dragen 

bij aan de onder uitputting van het beschikbare budget; 

• Op gebiedsniveau is het effect van het DAW niet te kwantificeren. 

  
Reactie van het college van d&h 

De waterschappen, LTO en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben in 2013 bij 

de start van het DAW drie landelijke doelen vastgesteld op het vlak van waterkwaliteit, 

waterkwantiteit en het agrarisch productiepotentieel. We herkennen dat het proces en de 

samenwerking rondom DAW niet optimaal is verlopen. De verwachtingen liepen uiteen en 

de rolverdeling is niet altijd duidelijk geweest. Wij zijn blij om te lezen dat de zichtbaarheid 

en rolneming van het waterschap wordt gewaardeerd. 

 

Vanaf 2018 zijn de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen in het landelijk gebied door 

het waterschap nadrukkelijker gekoppeld aan goed bodembeheer. Het DAW heeft in de 

loop van de tijd de samenwerking bevorderd en een proces in gang gezet waarbij de 

bewustwording ten aanzien van een goed water- en bodembeheer bij de partners gegroeid 

is, zonder dat dit af te lezen is aan het aantal concrete DAW projecten.  

 

Het waterschap vindt het belangrijk om samen met de agrariërs te werken aan een robuust 

en klimaatbestendig water- en bodemsysteem. Mede vanuit het gegroeide urgentiebesef 

als gevolg van de droogte in de afgelopen vijf jaar heeft het waterschap samen met de 

grondeigenaren gezocht naar een laagdrempelig instrument om te bevorderen dat water in 

de haarvaten van het systeem wordt vastgehouden. Een aantal voorbeelden deels 

voortkomend en aansluitend op het DAW zijn: de laagdrempelige regeling Watersparen, het 

bodemprogramma in de Regiodeal en de maatregelen die in afstemming met de 

grondeigenaren zijn getroffen in de A-wateren om water vast te houden. Deze voorbeelden 

laten zien hoe succesvol is gewerkt aan de optimalisatie van waterbeheer in het landelijk 

gebied. 

 

Het waterschap wil graag samen met de agrarische sector gefocust en gebiedsgericht 

werken aan een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied. We zijn ons bewust dat er in 

de landbouwtransitie veel van de agrariërs gevraagd wordt. Samen met de agrarische 

sector, medeoverheden en partners willen we, rekening houdend met de agrarische 

belangen, werken aan het benodigde instrumentarium om de transitie te bevorderen. Een 

heroverweging van het DAW in de huidige vorm zal daar onderdeel van uitmaken en we 

houden daarbij ook rekening met de bevindingen uit de audit naar de regeling 

Watersparen.  

 

In de te actualiseren samenwerkingsovereenkomsten met beide provincies hebben we 

meer aandacht voor het vooraf helder vastleggen van gezamenlijke doelen met meer 

verbinding tussen de beleidsvelden van water en bodem. 
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Vervolgstappen 

Het waterschap heeft belang bij een goede samenwerking met grondeigenaren om de 

doelen en ambities te kunnen realiseren. We versterken de samenwerking met de lokale 

agrarische partijen om meer zichtbaar te zijn in het gebied en naast financierend ook 

praktisch adviserend op te treden. Daarbij zetten we, conform het advies uit de evaluatie 

van de Regeling Watersparen, gebiedsmakelaars in. We verwachten dat we op deze wijze 

initiatieven, kennis en de daarvoor beschikbare subsidies (breder dan alleen DAW), beter 

bij elkaar kunnen brengen.  

 

We vervolgen de al lopende gesprekken met LTO en de provincies over het benodigd 

instrumentarium. Mede gezien de relatief lage organisatiegraad van agrariërs in een deel 

van ons beheergebied wordt onderzocht waar en hoe het DAW het meest effectief kan zijn. 

 

De afspraken in Gelderland rondom agrarisch waterbeheer borgen we in de actualisering 

van de samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt naar verwachting in mei 2023 aan het 

algemeen bestuur voorgelegd. Daarbij wordt ook de afstemming gezocht tussen de 

programmering van Zoetwater Oost Nederland en de DAW-impuls. We versterken de 

samenwerking met de provincie Utrecht op het gebied van agrarisch waterbeheer zodat we 

meer vanuit de één overheidsgedachte handelen. 

 

Bijlagen 

Eindrapport audit DAW  

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 


