
Geacht bestuur, 

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd, een overzicht van de DAW projecten die we de afgelopen periode 
financieel hebben ondersteund op grond van de subsidieregeling “Samenwerken aan schoon en 
voldoende water in het landelijk gebied” (bijlage). Een overzicht van subsidies hebben wij u toegezegd 
in uw vergadering van 2 mei 20171. 
We constateren dat veel goede projecten worden uitgevoerd, maar hebben op basis van onze 
ervaringen moeten concluderen dat niet altijd duidelijk is wat de bijdrage van de DAW maatregelen is 
aan het realiseren van onze doelen. We hebben daarom besloten hierop in het vervolg nadrukkelijker 
te sturen door een focus aan te brengen in de maatregelen en gebieden die we in de toekomst gaan 
ondersteunen.
Een duidelijker beeld over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning geeft initiatiefnemers ook 
meer houvast om projecten te ontwikkelen en maatregelen uit te voeren. We hebben geconstateerd 
dat het subsidieplafond voor 2017 niet is bereikt omdat relatief weinig projecten zijn ingediend en 
omdat wij voor enige projecten besloten hebben geen subsidie te verlenen. De hoogte van het 
subsidieplafond bedroeg € 463.000,-- en er zijn in de periode van de openstelling voor € 110.000,-- 
projecten beschikt. Door het aanbrengen van voornoemde focus gaan we er van uit dat het gebruik 
van de (aangepaste) regeling (en daarmee het benutten van de budgetten) in de toekomst beter 
wordt.

We willen benadrukken dat onze selectie van gebieden en maatregelen is bepaald op basis van 
bestaande kennis en inzichten. Zeker op het gebied van waterkwaliteit loopt nader onderzoek over de 
herkomst van nutriënten en de relatie tussen de processen die de kwaliteit van oppervlaktewater en 
grondwater bepalen en het aandeel van de landbouw daarin. We willen deze nieuwe inzichten en 
ervaringen meenemen bij onze periodieke evaluaties van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het 
stellen van prioriteiten in de toekomst.

1 Een overzicht van de verleende subsidies ‘Klimaat Actief’ hebben wij geplaatst op 
https://www.wdodelta.nl/actueel/subsidies/subsidies/. U bent hier via de mail over geïnformeerd.

Aan het algemeen bestuur bezoekadres Dokter Van Deenweg 186 
postadres Postbus 60

8000 AB  Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00

internet wdodelta.nl

bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag

IBAN NL66NWAB0636756882

BIC NWABNL2G

KvK 6420 8338

datum ons kenmerk Z/16/002710 behandeld door Bertho Bulthuis 
portefeuillehouder H. Oegema e-mail BerthoBulthuis@wdodelta.nl

onderwerp Projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en aanpak vervolg. 

https://www.wdodelta.nl/actueel/subsidies/subsidies/
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Het komende jaar gaan we de financiële middelen die we beschikbaar hebben gesteld voor het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer meer gericht inzetten. Wij hebben drie pijlers gekozen waarbinnen 
we initiatiefnemers uitnodigen voorstellen te ontwikkelen en maatregelen te nemen die we financieel 
gaan ondersteunen:
1. Gebieden.

Initiatieven in gebieden waar:
- de waarden voor fosfaat en stikstof relatief hoog zijn;
- de beschikbaarheid van water voor agrarische productie aanmerkelijk verbeterd kan worden;
- maaivelddaling kan worden vertraagd.

2. Maatregelen.
Maatregelen binnen het gehele beheergebied van WDODelta die gericht zijn op:
- het vergroten van kennis en inzicht gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering;
- het toepassen van zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen.

3. Sectoren.
Maatregelen binnen de sectoren bollenteelt en glastuinbouw die bijdragen aan een duurzame 
bedrijfsvoering en minder emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Ons streven is deze criteria vast te leggen in een nieuwe subsidieregeling die in september in werking 
kan treden.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk 

Bijlage: overzicht DAW projecten waterschap Drents Overijsselse Delta 
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Bijlage: overzicht DAW projecten waterschap Drents Overijsselse Delta
Subsidieregeling “Samenwerken aan schoon en voldoende water in het landelijk gebied”

Overzicht initiatieven Subsidieregeling
“Samenwerken aan schoon en voldoende water in het landelijk gebied”
Nr. Initiatiefnemer Omschrijving Bijdrage
1 Boermarke 

Wapserveen
Bermbeheer van sloten langs openbare wegen in Wapserveen. € 4.665,-

2 particulier Investeren in een sleufsilo met opvangbak zodat perssappen niet in het 
oppervlaktewater terecht komen.

Geen bijdrage 
verleend

3 Stichting 
Ontwikkeling en 
Uitvoering Salland 

Demoveld bewust bodembeheer. € 10.000

4 The Rising Sun KOI Regenwater gebouwen (circa 1.300 m2), opvangen in een watersilo en dat 
gebruiken in bedrijf en huishouding.

Geen bijdrage 
verleend

5 particulier Een infiltratieput aanleggen voor het hemelwater van de schuur om 
zodoende het water lokaal in de bodem te brengen.

Geen bijdrage 
verleend

6 particulier

Regenwater infiltreren middels infiltratie kratten en voorziening overstort.

Geen bijdrage 
verleend

7 Delphy
Wageningen

Werken aan kwantiteits- en kwaliteitsdoelen zoetwater Drenthe. € 25.000,-

8 Landgoed Vilsteren Soil4U ecologische systeemanalyse landschap Landgoed Vilsteren. € 25.000,-

9 particulier Monitoren van nitraat van een gewijzigd maisteeltsysteem. € 24.623,-
10 Land van Waarde 

Salland-Noord
Opstellen bedrijfswaterplannen om boeren te stimuleren 
maatregelen te nemen op de erven en landerijen die goed zijn voor 
biodiversiteit en water. 

€ 20.000,-

11 particulier Aanvraag optimaliseren grasrantsoen. Geen bijdrage 
verleend.

Totaal Subsidieregeling “Samenwerken aan schoon en voldoende water in het landelijk gebied” € 109.288,-


