
Subsidie voor water en bodem

Meer informatie over de regeling:
www.hdsr.nl/agrariers

Agrariërs gezocht! 



Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren  
en/of de bodemdaling te remmen? Dan zoeken wij u! Want samen  
bereiken we meer! 

De agrarische sector staat de komende jaren 
voor grote opgaven op het gebied van water 
en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling 
vragen inspanningen voor voldoende schoon 
water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze 
veranderende wereld wil Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden handvatten bieden aan 
boeren om samen te werken aan duurzaam 
agrarisch waterbeheer. 

Daarom is er in nauw overleg met de agrarische 
collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel 
Gooi en Vecht, een subsidieregeling opgesteld 
voor de periode 2018-2021.

Verbeteren waterkwaliteit 
U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in  
het landelijk gebied die een positief effect 
hebben op de waterkwaliteit en de bodem. 
Voorwaarde is dat tenminste twee agrariërs 
samen gebieds gericht concrete, fysieke  
maat regelen nemen om de oppervlakte - 
water kwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht 
wil zeggen in een waterhuishoudkundige 
eenheid, zoals een polder of een watergang. 

Remmen bodemdaling
Ook activiteiten die het tempo van de veen-
bodemdaling remmen, komen in aanmerking 
voor subsidie. Het gaat dan bij voorkeur om 
maatregelen in onderbemalingsgebieden en 
natte delen van polders. Deze maatregelen 
kunnen een initiatief van één agrariër zijn, 
maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Gezocht: agrariërs die de 
waterkwaliteit verbeteren  
en/of bodemdaling remmen

Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem



Rol watermakelaar 
De rol van de watermakelaar is nieuw.  
De watermakelaar werkt nauw samen met 
het agrarisch collectief, het waterschap en de 
subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te 
komen. De watermakelaar denkt mee met uw 
initiatief en helpt u bij het opstellen van het 
agrarisch waterplan. Benader de watermakelaar 
uit uw gebied om uw initiatief door te spreken. 

Regeling in een notendop 
In aanmerking komen éénmalige en boven-
wettelijke maatregelen, geselecteerd uit de 
BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten 
en veehouderij). Bovenwettelijk betekent dat 
de maatregelen verder gaan dan volgens de 
bestaande regelgeving verplicht is. De BOOT-
lijst maakt onderscheid tussen maatregelen  
die de opbrengst verhogen of maatregelen die 
hier geen invloed op hebben. Dit heeft invloed 
op de hoogte van de subsidie. Agrariërs kunnen 
per gebied kleinschalige investeringsmaatrege-
len nemen. U bepaalt zelf welke maatregelen 
uit de subsidieregeling u uitvoert. Voorwaarde 
is wel dat er geen andere waarden geschaad 
worden. U houdt dan rekening met bijvoorbeeld 
weidevogelkerngebieden en cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden. De kern van uw 
subsidieaanvraag is het agrarisch waterplan  
(is onderdeel van het aanvraagformulier).  
In dit agrarisch waterplan neemt u de  
maatregelen op. U kunt daarbij advies  
krijgen van een zogeheten watermakelaar. 



Subsidie maatregelen

Waterkwaliteits maatregelen
NIET OPBRENGST VERHOGEND: 75% SUBSIDIABEL

•   Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonder zoek, 
aangevuld met beschikbare meetresultaten; 

•   Inrichting zuiveringssystemen drainage  water/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 wette lijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone); 
•   Greppels in perceel dichten, mits dit cultuurhistorisch verantwoord is. 

OPBRENGST VERHOGEND: 40% SUBSIDIABEL

• Investeringen in precisiebemesting; 
•   Investeringen voor spuitapparatuur of spuit technieken 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’. 

NIET OPBRENGST VERHOGEND: 

75% SUBSIDIABEL

•   Bodemdaling remmende maatregelen  
in specifieke veenweidegebieden  
(in onderbemalings gebieden of laagste  
delen van de polder); 

•   Aanleg/inrichting veenweidesloot van de 
toekomst: in combinatie met vernatting  
van het perceel. 

Maatregelen om bodemdaling te remmen



Subsidievoorwaarden 
•  Op volgorde van binnenkomst en zolang  

er budget beschikbaar is. 
•  Subsidiepercentage: afhankelijk van het  

type maatregelen. 75% voor maatregelen  
die niet opbrengst verhogend werken en  
40% voor maatregelen die wel opbrengst 
verhogend werken. 

•  BTW over de gemaakte kosten is niet  
subsidiabel volgens deze subsidieregeling.  
U kunt dit terugvorderen bij het Rijk. Is de 
BTW vanwege een uitzondering niet terug  
te vorderen? Dan kunt u deze, met een toe-
lichting, meenemen in de subsidieaanvraag. 

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per 
maatregel, met een maximum van € 10.000,- 
per deelnemende agrariër, bij stapeling van 
meerdere waterkwaliteitsmaatregelen. 

Voor bodemdalingremmende maatregelen in 
veenweidegebieden is er maximaal € 30.000 
per deelnemende agrariër beschikbaar. 

Bij een combinatie van maatregelen die zowel 
bodemdaling remmen als de waterkwaliteit 
verbeteren, geldt maximaal € 40.000,-  
per agrariër. 
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Vragen en informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze regeling nog vragen heeft.  
Neem dan vooral contact op met de watermakelaar in uw gebied, om uw aanvraag verder  
te begeleiden. 

WATERSCHAP

Voor vragen aan het waterschap  
kunt u contact opnemen met:

William Neefjes
030 - 209 72 44 
waterenbodem@hdsr.nl

Of kijk voor meer informatie over  
de regeling, voorwaarden, procedure,  
een aanvraagformulier en formats op:  
www.hdsr.nl/agrariers 

WATERMAKELAARS

Collectief Rijn, Vecht en Venen: 
Jan Oudshoorn
06 - 1889 7232
janenlanneke@gmail.com 

ANV Rijn & Gouwe Wiericke  
en ANV Lopikerwaard: 
Harold Vlooswijk
06 - 2652 0325 
harold.vlooswijk@hotmail.com

Collectief Utrecht Oost: 
Dirk Jan Bleijerveld
06 3151 3211  
d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl


