
   

  

 

 

Keek op de maand: Water en landbouw | jan 2020

 

Even voorstellen! De verkenners voor het 

DAW-platform Rijn-West  
Begin 2020 zijn twee verkenners gestart met het in 

beeld brengen van de haalbaarheid van een DAW-

platform voor Rijn-West. Het duo Henk Bouman 

van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-

tier (HHNK) en Carlo Vromans van het Kadaster is 

nu met veel enthousiasme van start. In december 

vorig jaar gaven bestuurders in het RBO Rijn-West 

groen licht. Het platform kan bijdragen aan een 

intensievere samenwerking binnen Rijn-West. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Vromans, Kadaster 
 
Beiden verkenners hebben veel ervaring met 

landbouwsubsidies (POP, GLB, NSP) en met 

eenvoudige portalen/loketten voor agrariërs.  

 

 

In hun verkenning nemen ze de ervaringen mee 

van diverse loketten: landbouwportaal Noord-

Holland, het loket Rijn-Oost en Stimulus in Brabant.  

De resultaten bespreken we vlak voor het 

zomerreces in het RAO en RBO. De begeleidings-

groep DAW-impuls Rijn-West stuurt de verkenners 

aan bij de uitvoering.  

Rijn-West partners willen verkennen of één loket 

voor boeren haalbaar is op het niveau Rijn-West. 

Een platform dat boeren laagdrempelige en 

efficiënte toegang kan bieden tot financiering van 

coaches, DAW-maatregelen en kennisdelen 

activiteiten. Het platform ontzorgt boeren, 

overheden én het DAW bij complexe aanvraag en 

afhandeling van subsidies. En richting Europa en 

overheden regelt het loket de aanvraag en 

verantwoording van gelden. Als de partners dat 

wensen kan in de toekomst het platform mogelijk 

worden verbreed. 

 
Henk Bouman, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 

  



   

 
 
 
 

 

 

DAW-impuls pakt kans! 
Overheden en andere maatschappelijke partijen 

werken sinds 2019 intensief samen In het Inter-

bestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). 

Eén van de 15 regio’s waarin samenwerken plaats 

vindt is de Hollands-Utrechtse veenweiden. Samen 

met de samenwerkende overheden heeft de 

provincie Zuid-Holland een integrale 

gebiedsaanpak bedacht met zeven pilots. 

 

 
 

De zevende pilots gaat mogelijk bijdragen leveren 

aan het DAW-impuls proces: een gebiedsproces 

dat per waterschapgebied de wateropgaven in 

kaart brengt. In de pilot gaat DAW uit van grote 

opgaven zoals stikstof, klimaat, circulaire 

economie, biodiversiteit of energie. Verbeteren 

van waterkwaliteit wil DAW daarbij als 

verbindende kans meepakken.  

 

Komende tijd zetten Marieke van Leeuwen –

coördinator DAW-impuls Zuid-Holland en Utrecht- 

en Caroline van de Veerdonk -trekker van de DAW-

impuls Rijn-West- de DAW-pilot in de steigers. Zij 

werken nu een slimme aanpak uit en zoeken daarin 

samenwerking.  

Hun gezamenlijke ambitie is om met de pilot de 

deelname van agrariërs aan het DAW te vergroten. 

Én te  leren van een integrale gebiedsaanpak ten 

behoeve van de DAW-impuls. Stip op de horizon: 

kringlooplandbouw.  

 

Voor verdere inkleuring van de DAW-pilot: lees de 

volgende nieuwsbrief.  

 

 
 
 
 
 

 
DAW-maatregelen in nieuwe SGBP’en 
In het RAO-voorzitters overleg van 5 februari jl. is 

besproken hoe DAW-maatregelen uit de DAW-

gebiedsplannen kunnen landen in het maatregel-

programma van de KRW stroomgebied beheer-

plannen. RAO-leden van Scheldestromen en Rijn-

West hebben hierover eind 2019 vragen gesteld.  

 

Uit overleg met het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu blijkt dit via twee routes te kunnen:   

1) waterbeheerders kunnen DAW-maatregelen 

opnemen in het maatregelpakket dat zij voor de 

KRW-waterlichamen indienen bij het 

waterkwaliteitsportaal; 

2) het DAW-team zelf levert een tabel aan met de 

DAW maatregelen voor het maatregelprogramma 

van de KRW stroomgebied beheerplannen.  

 

KRW-coördinatoren en landbouwmensen bij de 

waterschappen en DAW-coördinatoren bij LTO 

ontvangen daarover binnenkort een e-mail.  

 

Boeren bij hoogwater: vrijdag 20 maart 
Bent u geïnteresseerd in de realisatie van een 

‘hoog water boerderij’ en een blijvende rol van de 

landbouw onder natte omstandigheden? Op 

vrijdag 20 maart 2020 organiseert PPP-Agro Advies  

een bijeenkomst voor bestuurders en genodigden.  

Vernatting van veenweiden helpt bij het tegengaan 

van bodemdaling en klimaatverandering. Maar wat 

betekent een hogere grondwaterstand voor de 

boer (bodem, gewas, vee)? En zijn er haalbare  

bedrijfsmodellen onder natte omstandigheden?  

Interesse? Mail naar w.honkoop@ppp-agro.nl.  

 

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/home/over-ibp-vitaal-platteland/ibp-vitaal-platteland/
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