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1.   Nationaal Strategisch Plan (NSP) 

Begin maart 2019 heeft LNV-minister Schouten een plan van aanpak aangeboden aan de 

Tweede Kamer, dat de route beschrijft naar een Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het 

nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2021-2027. De voorstellen van de Europese 

Commissie voor het nieuwe GLB zijn aanleiding voor een NSP. Rijk en provincies samen zijn 

ervoor verantwoordelijkheid. Geïnteresseerd: hier vind je het genoemde plan van aanpak.  

 

2.   23 mei 2019: EU Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan 

Het toekomstig EU Landbouwbeleid (GLB) gaat op de schop. Hoe kan Nederland invulling 

geven aan de in het Nationaal Strategisch Plan (“POP4”) voor 2021-2017 op te nemen 

doelen? Dat is de centrale vraag tijdens de gezamenlijke stakeholderconferentie op 

donderdag 23 mei 2019 in Nieuwegein. Wil jij ook in gesprek met minister Carola?! Meld je 

dan aan via: https://www.nspconferentie.nl/aanmelden/. 

 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal. Dit is de eerste versie van 

de maandelijkse nieuwsbrief over 

waterkwaliteit en landbouw: voor 

iedereen die werkt in dit veld.  

Medio 2018 ben ik voor Rijn-West gestart 

als aanjager van de DAW-impuls. Mijn rol 

is zorgen dat er in het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) opschaling plaats 

vindt. Dat doe ik samen met het DAW-

team. 

Als trekker richt ik me op i) het verbinden 

van netwerken van het DAW-team en Rijn-

West team, ii) overzicht geven van 

financierings- opties, iii) begeleiden 

kennisimpuls en iv) volgen van DAW-

projecten.  

In de nieuwsbrief houd ik jullie op de 

hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Oh ja, 

mijn hobby’s zijn sportief fietsen, 

wandelen en tuinieren.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/01/naar-een-nationaal-strategisch-plan-glb-2021-2027
https://www.nspconferentie.nl/aanmelden/


3.   Nieuw wetsvoorstel in de maak: boeren meer macht tegen supers 
Agrarisch ondernemers krijgen te weinig betaald voor hun producten. Aan deze situatie wil 

Carola Schouten een einde maken. De minister van landbouw komt voor de zomer met een 

wetsvoorstel dat boeren en tuinders meer macht moet geven tegenover supermarkten en 

inkooporganisaties. Lees meer in het artikel “minister Schouten geeft boeren meer macht in 

onderhandelingen met supermarkten” van 13 mei 2019. 

 

4.  12 april 2019: Versnellingstafel Landbouw (volgende tafel 12 september) 

Er zijn sinds eind 2018 drie versnellingstafels actief: landbouw, opkomende stoffen en breed. 

Doel van de tafels: een impuls aan de Delta-aanpak Waterkwaliteit. De agenda van de 

versnellingstafel Landbouw zag er als volgt uit: brief Maas|GLB en Nationaal Strategisch Plan 

|ketenaanpak| gewasbescherming| versterkte handhavingsstrategie mest| mestverwerking 

|voorbeeldprojecten |Groene Cirkels. Het verslag komt eind mei gereed en zullen we delen. 

  

5.   28 mei 2019: Workshop bollen en akkerbouw  

Rijn-West organiseert samen met de DAW-coördinatoren workshops voor melkveehouderij, 

bollen, akkerbouw en glastuinbouw. Doel is om per sector afspraken te maken over hoe we 

het DAW kunnen versnellen. Op 28 mei in de avond is de tweede workshop op een agrarisch 

bedrijf in Woubrugge. Ditmaal gaat het om een gezamenlijke bijeenkomst voor bollentelers, 

akkerbouwers en overheden. Interesse: meld je voor 22 mei aan bij veerdonk@org-id.org .  

 

6.   15 mei 2019: Begeleidingsgroep Rijn-West (volgend overleg: 2 juli 2019) 

Op 15 mei sprak de begeleidingsgroep voor de DAW-versnelling van Rijn-West over: 

- Herstel ambassadeursoverleg. We gaan bij de nieuwe bestuurders op zoek naar DAW-

ambassadeurs. Dat past in het RBO-voornemen om bestuurders te koppelen aan dossiers. 

- Pilot voor kennisimpuls. De landelijke kennisimpuls Nutriënten zoekt gebieden voor het 

monitoren van agrarische emissies. We brengen vanuit Rijn-West een geschikt gebied in.   

- Drijfveren ketenpartijen. Rijn-West heeft bij de landelijke Kennisimpuls Delta-aanpak 

Waterkwaliteit deelfinanciering geregeld voor een regionale kennisimpuls. De WUR begint 

binnenkort met een analyse van drijfveren van ketenpartijen voor Rijn-West . 

-Uitvoeringsprogramma’ s DAW. Er is een concept-plan voor het opstellen van 

uitvoeringsprogramma’ s voor DAW. Qua planning zijn er nog wel wat aandachtspunten. 

Meer informatie  

Voor vragen en suggesties, neem contact op met Caroline van de Veerdonk  

Trekker DAW-impuls Rijn-West, veerdonk@org-id.org of 06-53410156 

 

Voor informatie over DAW: https://agrarischwaterbeheer.nl/  

Voor informatie over Rijn-West:  helpdesk water/Kaderrichtlijn Water/Rijn-West 

https://www.trouw.nl/samenleving/minister-schouten-geeft-boeren-meer-macht-in-onderhandelingen-met-supermarkten~af1d315e/
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