


Strategie bestuursakkoord
POP3 -water + DAW

Pijler 1: modulatiemiddelen

Internationale waterdoelen, agrariërs ondersteunen

bij investeringen en innovaties

100% EU-subsidie

100% regionale cofinanciering

• 50% waterschappen

• 50% Provincie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

(DAW)

Bestuursakkoord met waterschappen

Regionale subsidieregeling

KRW, Nitraatrichtlijn

Openstellingen (via RVO)

Pijler 2

Niet productieve investeringen - water

50% EU-subsidie

50% regionale cofinanciering (waterschappen + provincie)

Klimaat / deltaprogramma zoetwater

Openstellingen  (via ROV)

Uitvoeringsregeling DAW

Openstellingen

Projectsubsidies



Staatssteun - LVV
• Artikel 14 Landbouwvrijstellingsverordening (LVV): steun voor investeringen 

primaire landbouwproductie in investeringen in materiële activa of immateriële 
activa op landbouwbedrijven toegestaan

• DAW maatregelen uit deze regeling vallen hieronder want het zijn investeringen 
die bijdragen aan de waterkwaliteit en een klimaatbestendig watersysteem.

• steunintensiteit ten hoogste 40%; 
tot 80% en zelfs 100% in het geval van:
– collectieve aanvragen, 
– jola, 
– agromilieuklimaatdoelstellingen, 
– preventieve maatregelen voor schade natuurrampen of weersomstandigheden.

• niet meer dan 500.000 euro per onderneming per project

• Als deze regeling onder de geschetste vrijstelling kan vallen, hoeft 
vooraf geen goedkeuring te worden gevraagd aan de EU-cie

• Wel kennisgeving aan EU-cie binnen 10 werkdagen vóór 
inwerkingtreding.  



Keuzelijst met DAW-maatregelen die agrariërs in de open teelten en de veehouderijsector kunnen nemen die bijdragen aan verkleinen wateropgave waterkwaliteit en

waterkwantiteit inclusief maatregelen die in aanmerking komen om vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te worden ondersteund

Maatregelen die breed geimplementeerd kunnen worden en bijdragen aan LVV indicatie LVV subsidie-indicatie

verkleinen wateropgave (kwaliteit en kwantiteit) Artikel

14.3a 14.3.b 14.3.c 14.3.d 14.3.e 21.3.d 21.3.a

basis jola
lid 3.d
/3.e

collectief art 21

Voor de webtool maatregelen zie: http://agrarischwaterbeheer.nl/node/189460 40% + 20% + 20% + 20% 100%

I Planvorming voor eigen bedrijf

1 Gebiedsgericht bedrijfswaterplan opstellen: waterkwantiteit (droog, nat) en waterkwaliteit mogelijk in 
combinatie milieupuntensysteem

II Beslissingsondersteunende systemen om gerichter te handelen

2 Gebruik Beslissingsondersteunende systemen beregening

3 Gebruik Beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen

4 Gebruik Gewis voor het meest optimale spuitmoment

5 Bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen (tool)

6 Gebruik de KringloopWijzer in de melkveehouderij

III Gerichte beregening en andere watergeefsystemen

7 Gerichte watergeefsystemen bv. duppelirrigatie, ondergrondse dripirrigatie

8 Teelten uit de grond met recirculatieplicht en nullozing

IV Maatregelen voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

9 Gebruik  spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer en luchtondersteuning

10 Mechanische onkruidbestrijding

11 Gebruik van sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur ?

12 Innundatie tbv grondontsmetting

Combinatie LVV met BOOT-lijst





Uitgangspunten
• Vooroverleg met waterschap en LTO

• Waterschappen stemmen in met openstellingen en projecten

• Inhoudelijke toets subsidie door waterschap

• Simpele regeling voor boeren

• Korte proceduretijd

• Geringe administratieve belasting bij alle partijen

• Intensieve afstemming provincie, waterschappen, LTO

• Georganiseerde voorlichting, begeleiding en bundeling van 

aanvragen

• Bredere aanpak: waterknelpunten, kavelruil, opgave KRW, natuur 



Succesfactoren

• Onafhankelijke gebiedscoördinator

• Laag drempelig

• Intensieve begeleiding van de aanvragers:
intake, facturering, ontzorgen, praktische adviezen

• Menukaart voor subsidiabele maatregelen maakt keuzes 
voor boer gemakkelijk

• Geen grote rapporten, maar concrete adviezen die 
aansluiten bij de interesse en investeringsritme vd
deelnemers

• We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen

• Voorfinanciering (i.t.t. POP3)



VRAGEN


