Gezocht: agrariërs (waterschap AGV) die de waterkwaliteit willen verbeteren of
bodemdaling remmen
Subsidieregeling regionaal partnerschap voor water en bodem open vanaf 8 juni 2018
Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling te
remmen? Dan is er nu een subsidieregeling voor u.
Samen met de agrarische sector willen de waterschappen in ons werkgebied (HDSR en AGV)
de waterkwaliteit verbeteren en de bodemdaling afremmen. Daarom komt er een
stimuleringsregeling.
Verbeteren waterkwaliteit
U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en
de bodem. De aanvraag wordt gedaan door tenminste twee agrariërs die samen gebiedsgericht
concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren.
Regeling in een notendop
U dient de aanvraag samen met minimaal één andere agrariër uit uw omgeving in. In
aanmerking komen éénmalige en bovenwettelijke maatregelen geselecteerd uit de
zogenaamde BOOT-lijst (Besluit Overleg Open Teelten). U bepaalt zelf welke maatregelen u
uitvoert. De kern van uw subsidieaanvraag is een agrarische waterplan. Hierin neemt u de
maatregelen op. Voorwaarde is wel dat er geen andere waarden geschaad worden. U houdt
dan rekening met bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden en cultuurhistorische en
landschappelijke waarden.
Rol Collectief Collectief Utrecht Oost
Collectief Utrecht Oost kan u bij de aanvraag ondersteunen. Hiervoor is Dirk Jan Bleijerveld
als watermakelaar aangesteld. Hij kan u helpen om tot de beste ideeën te komen. De
watermakelaar denkt mee met uw initiatief en helpt u bij het opstellen van het agrarisch
waterplan. Benader Dirk Jan Bleijerveld om uw ideeën door te spreken.
Subsidie maatregelen
De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn geselecteerd uit de BOOTlijst[1][1]. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen maatregelen die de opbrengst
verhogen of hier geen invloed op hebben. Dit heeft invloed op de hoogte van de subsidie.
Waterkwaliteitsmaatregelen
Niet opbrengstverhogend (75% subsidiabel)
 Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van
bodemonderzoek, aangevuld met beschikbare meetresultaten;
 Inrichting zuiveringssystemen drainagewater/uitstroom greppels (bijvoorbeeld met
ijzerzand);
 Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen op basis van een bedrijfsscan;
 Plaatsen drinkbakken én afrastering om vertrapping slootkanten en uitspoeling van
nutriënten te voorkomen;
 Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken,
helofytenfilters;
 Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije
zone);
Opbrengstverhogend (40% subsidiabel)
 Investeringen in precisiebemesting;
 Investeringen voor spuitapparatuur of spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk
verplicht;
 Investeringen in vaste rijpaden op het perceel, aanschaf GPS/materieel;
 Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen voor
‘verbeterde goede landbouwpraktijk’.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel, met een maximum van € 10.000,- per
deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen.
Subsidievoorwaarden
 Behandeling is op volgorde van binnenkomst en zolang er budget beschikbaar is.
 Subsidiepercentage: afhankelijk van het type maatregelen, 75% voor maatregelen die
niet opbrengstverhogend werken en 40% voor maatregelen die wel
opbrengstverhogend werken.
 BTW over de gemaakte kosten is niet subsidiabel.
 Eerste ronde: 8 juni 2018 tot en met 7 september 2018. Zo nodig komt er later in het
jaar nog een ronde.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de regeling, voorwaarden, procedure, een aanvraagformulier
en formats op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-2750.html
Of neem contact op met watermakelaar Dirk Jan Bleijerveld: 06-31513211 of
d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

[1][1] In het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) van 7 juni 2017 is
een herziene lijst met maatregelen vastgesteld om waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of
bodemkwaliteit te verbeteren
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