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Doel van DAW

 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van LTO Nederland en 

Unie van Waterschappen op uitnodiging van de rijksoverheid.

 Doel DAW: vrijwillige (maar niet vrijblijvende) bijdrage vanuit 

landbouw om te werken aan de water opgave in nauwe samenwerking 

met de waterbeheerders en provincies.

 Opgave: waterkwaliteit en waterkwantiteit, grond- en 

oppervlaktewater.

 Onderdeel van transitie: klimaat robuust, sluiten van kringlopen en 

verdergaande vermindering van emissies.

 Inzet: behoud van rendabele landbouw.





Proces DAW impuls



2de fase 

DAW 2021-

2027 in 

Rijn-West

Programmatische aanpak; werken vanuit 
opgaven

Gericht op uitrol/ opschaling

Gebiedsgerichte aanpak: werken vanuit de 
samenhang. DAW onderdeel van 
gebiedsopgave. 

Synergie tussen beleidsdoelen / programma’s



Wat hebben we al bereikt?

Opgave in beeld in GAW

 Waar staan we; samenwerking, lopende processen, 
KRW factsheets, (bron)analyses, ecologische 
toestand, etc.

 Wat is de opgave 

 Kwaliteit (ecologie, nutriënten, GBM)

 Kwantiteit (tekort, te veel, verzilting)

 Welk handelingsperspectief is er voor de landbouw





Vervolgproces van GAW 

naar UP in 2021

 Gebiedsdocument akkoord door partners en voor 

gesprek in het veld

 Op weg naar uitvoeringsprogramma:

 Wie, wat, wanneer (wat eerst?) en hoe

 Welke bijdrage kan een ieder leveren?

 Begroting en financiering (op hoofdlijnen)

 Accordering met partners

 Uitvoering gebiedsaanpakken van start in 2022



Aanpak opstellen 

uitvoeringsprogramma (UP)

 Opstellen regionale werkgroep, bestaande uit 

vertegenwoordigers van samenwerkende partijen in de 

regio (schaalniveau verschilt per waterschap).

 Regionale werkgroep inventariseert welk maatwerk er 

naast de generieke aanpak in de regio nodig is om aan 

de opgave (GAW) te voldoen en toetst dit bij achterban.

 Regionale waterportefeuillehouders doen verzoek tot 

samenwerking middels deze werkgroep aan partijen in 

het veld per brief.

 DAW team + waterschap stellen concept UP op, met 

input van regionale werkgroep. 



Gebiedsambitie

Bodem en Water

•Uitwerking van GAW

•Opstellen met gebied: boeren, waterschap en …

•Evt. koppeling met andere opgaven

•Incl. criteria voor / mate van doelbereik

Gebiedsaanbod

GLB 

•Welke maatregelen willen we nemen in het gebied en wanneer

•Inclusief raming, dekkingsplan en verantwoordingsplan 

•Indienen bij provincie door ….?

Gebiedsbudget

•Afspraken over doelbereik, uitvoering 
en planning

•Realisatie in x jaar.

•Budgetbeheerder…?



Doe en denk mee!

 Neem contact op als je goede ervaringen en ideeën 

hebt, die wij mee kunnen nemen in onze aanpak.

 Deel je successen!

 Laten we gezamenlijk leren van wat wel en niet werkt 

in de praktijk.

 Bedankt voor jullie aandacht 


