Duurzaam agrarisch
waterbeheer

Subsidieregeling water en bodem voor agrariërs

Zowel agrariërs als waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) staan door toenemende weersextremen
voor uitdagingen op het gebied van voldoende en schoon water. Daarnaast liggen er stevige opgaves
op het gebied van waterkwaliteit, bodemdaling en biodiversiteit. Agrariërs en waterschap hebben
elkaar nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Om u als agrariër te ondersteunen bij
investeringen die een positief effect hebben op de kwaliteit van het water en de bodem en bijdragen
aan een duurzame bedrijfsvoering heeft Waterschap AGV een subsidieregeling opengesteld. De
maatregelen richten zich op 4 thema’s: voorkomen van erfafspoeling; perceel- en oeverinrichting;
duurzaam bodemgebruik; gewasbeschermingsmiddelen. Binnen deze thema’s wordt voor
verschillende bovenwettelijke maatregelen een bepaald percentage (40% of 75%) van de kosten
vergoed. Waterschap AGV werkt in deze regeling nauw samen met de watermakelaars van de
agrarische collectieven. Zij kunnen u helpen met inhoudelijk advies en ondersteunen bij de
subsidieaanvraag.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?
U kunt als agrariër met een bedrijf in het beheergebied van waterschap AGV in aanmerking komen voor
subsidie. De maatregelen waar u subsidie voor aanvraagt moeten voorkomen op de maatregelenlijst
van de regeling (zie lijst onder het kopje ‘Maatregelen’) en moeten worden uitgevoerd in de Provincies
Utrecht en Zuid-Holland, voor zover gelegen binnen het beheergebied van het waterschap.

Regeling in een notendop
Maatregelen in de maatregelenlijst van de regeling zijn éénmalige en bovenwettelijke maatregelen
die zijn geselecteerd uit de BOOT-lijst 1(Besluit Overleg Open Teelten). Bovenwettelijk betekent dat
de maatregelen verder gaan dan volgens de bestaande regelgeving verplicht is. U bepaalt zelf
welke maatregel(en) uit de subsidieregeling u uitvoert. Voorwaarde is dat u geen andere waarden
schaadt zoals weidevogelkerngebieden, biodiversiteit en cultuurhistorische en landschappelijke
waarden. U kunt hierbij advies en ondersteuning krijgen van een watermakelaar. Wij adviseren u
hier gebruik van te maken. Voor sommige maatregelen is afstemming met de watermakelaar een
voorwaarde.

Maatregelen
De regeling maakt onderscheid tussen maatregelen die positief bijdragen aan de opbrengst
(productieve maatregelen met 40% subsidie) en maatregelen die geen invloed hebben op de
opbrengst (niet productief met 75% subsidie).
Niet opbrengst verhogend (75% subsidiabel)
• Plaatsen drinkbakken om vertrapping slootkanten en uitspoeling van nutriënten te voorkomen.
Het plaatsen van afrastering om vee uit de slootkant te houden is een voorwaarde maar kan
onderbouwd en in overleg met de watermakelaar van af worden geweken;
• Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, of
helofytenfilters ten behoeve van het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen. Voor
de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet een natuurtoets worden uitgevoerd. Deze
maatregelen kunnen ook positief bijdragen aan het voorkomen van oeverafkalving;
• Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone);
• Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek,
aangevuld met beschikbare meetresultaten. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de aanschaf van
temperatuur- en vochtsensoren voor in de bodem ten behoeve van sensorgestuurde beregening;
• Inrichting zuiveringssystemen voor drainagewater of uitstroom greppels. Bijvoorbeeld een
zuiveringssysteem om met ijzerzand fosfaat uit drainagewater te verwijderen;
• Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen op basis van een bedrijfsscan. Het doel is om ervoor
te zorgen dat water niet in contact komt met kuil of mest of wordt afgevangen. Bijvoorbeeld
door permanente afdekking van voer-, mest- en compostopslag, of de aanschaf van een
veegmachine met opvangbak.
Opbrengst verhogend (40% subsidiabel)
• Investeringen in precisiebemesting;
• Investeringen in spuitapparatuur of spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk verplicht om
het gebruik en verliezen van gewasbeschermingsmiddelen te beperken;
• Investeringen in vaste rijpaden op het perceel, aanschaf GPS/materieel;
• Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen voor ‘verbeterde
goede landbouwpraktijk’.
• Aanschaf van bovenwettelijke mestopslag vanaf 7 maanden tot maximaal 10 maanden.
Voorwaarde is dat de aanschaf van de extra opslag minimaal 100m3 is;
• Bodembesparende banden om insporing te voorkomen met een maximum van 2.500,- per
machine en max twee machines per bedrijf. Voorwaarde is dat deze maatregel alleen in
afstemming met een watermakelaar kan worden aangevraagd. Aangetoond moet worden dat de
nieuwe banden leiden tot een verlaging van de druk van de banden op de bodem om insporing
en bodemverdichting te voorkomen.

Hoogte subsidie
Tenzij anders vermeld bedraagt de subsidie minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- per maatregel,
met een maximum van € 10.000,- per deelnemende agrariër wanneer u meerdere maatregelen neemt
om de waterkwaliteit te verbeteren.

Subsidievoorwaarden
- De locatie van uw agrarische bedrijf en de locatie waar de maatregelen worden uitgevoerd zijn in
het beheergebied van AGV in de provincies Utrecht of Zuid-Holland;
- De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zolang budget beschikbaar is;
- BTW over de gemaakte kosten is niet subsidiabel volgens deze subsidieregeling. U kunt dit
terugvorderen bij het Rijk. Is de BTW door een uitzondering niet terug te vorderen?Dan kunt u
deze, met een toelichting, meenemen in de subsidieaanvraag;
- U niet bent begonnen met de uitvoering van de maatregel wanneer u de subsidie aanvraagt;
- De uitgevoerde maatregelen moeten minimaal 5 jaar in stand worden gelaten.

Watermakelaars
De watermakelaar werkt in opdracht van het agrarische collectief en werkt nauw samen met u als
subsidieaanvrager en met het waterschap. Hij of zij ondersteunt bij het aanvragen van de subsidie. De
watermakelaar denkt mee met uw initiatief, geeft u inhoudelijk advies en helpt u bij het opstellen van
de aanvraag. Er zijn meerdere watermakelaars. Benader de watermakelaar uit uw gebied om uw
initiatief door te spreken.

Vragen en informatie
De details van de regeling kunt u terugvinden op de website https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/
subsidie-voor-bodem-en-water/
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met de watermakelaar in uw gebied om u te helpen met uw aanvraag.
Collectief Rijn, Vecht en Venen en Hollandse Venen:
Jan Oudshoorn, via T 06 1889 7232, E-mail: jan@rijnvechtenvenen.nl
Collectief Utrecht Oost:
Dirk Jan Bleijenberg via T 06 3151 3211, E-mail: d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Debby van Rotterdam via T 06 2517 9329, E-mail bodemenwater@waternet.nl

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.

