
 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe 
 
Gelet op de Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, hierna te noemen de 
Uitvoeringsregeling; 
 
Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling; 
 

BESLUITEN: 
 
De volgende regels vast te stellen: 
 
Kenmerk Openstelling: HA1701 
 

Artikel 1 Openstelling 
1. Open te stellen voor de periode van 1 augustus 2017 tot 1 november 2017: 

a. demonstraties en trainingen, workshops en coaching aan de hieronder genoemde 
doelgroepen; 

b. voorbereiden en formuleren van een projectplan ten behoeve van de aanvraag 
voor subsidie; 

c. fysieke investeringen die nodig zijn voor: 
i. het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische 

ondernemingen zoals opgenomen in de BOOT lijst (zie toelichting); 
ii. de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector; 

d. niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de 
(her)inrichting en/of transformatie en/of het beheer van het watersysteem voor 
landbouw-, water- en klimaatdoelen en rechtstreeks ten goede komen aan de 
landbouw; 
 

2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op tenminste één 
van de volgende thema’s:  

a. nutriënten (fosfaat en nitraat) en andere milieubelastende stoffen:  
maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten 
kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen 
naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, 
ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van 
hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid); 

b. KRW: behoud en versterking van ecologische en chemische waterkwaliteit. 
 
 
3. Deze openstelling is van kracht voor het deel van het beheergebied van het waterschap 

Hunze en Aa’s en Vechtstromen dat is aangegeven op kaart van bijlage 1. 
 

4. De openstelling richt zich op het ondersteunen van glastuinbouwbedrijven bij het 
verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar 
oppervlaktewater, grondwater en riool. 

 
5.  De openstelling richt zich alleen op maatregelen die verder gaan dan de geldende Unie-

normen of nationale normen (zie toelichting “wettelijk en bovenwettelijk”).  
 
6. Het subsidieplafond voor het indienen van aanvragen vast te stellen op  € 645.000, 

bestaande uit waterschapsmiddelen en provinciale middelen. 
 

7. Het subsidiebedrag is opgebouwd uit een bijdrage van maximaal  € 465.000 voor 
activiteiten in de provincie Drenthe en maximaal € 180.000 voor activiteiten binnen de 
provincie Groningen.  
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Artikel 2 Doelgroep  
In afwijking van artikel 4 van de Uitvoeringsregeling wordt alleen subsidie verstrekt aan: 
1. landbouwers; 
2. eigenaren van gronden met bestemming landbouw; 
3. grondgebruikers; 
4. landbouwmechanisatiebedrijven; 
5. leveranciers van landbouwproductiemiddelen; 
6. landbouworganisaties; 
7. waterschappen; 
8. waterleidingbedrijven; 
9.  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen, bestaande uit tenminste twee 

partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de 

projectvraag en tenminste één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt. 

 

Artikel 3 Aanvraag 

1. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door de Provincie 
Drenthe beschikbaar gesteld aanvraagformulier met bijlagen;  

2. De aanvrager stuurt een kopie van de aanvraag aan het waterschap of waterschappen 
op wiens beheergebied(en) de activiteit betrekking heeft. 

 

Artikel 4 Toetsingscriteria 
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria: 
1. De activiteit draagt bij aan de doelen in het waterbeheerplan/-programma en/of eventueel 

nader omschreven kaders van het waterschap in wiens beheergebied de activiteit 
plaatsvindt;  

2.  De activiteit dient kosteneffectief te zijn uitgaande van economische doelmatigheid en 
milieuefficiëntie; 

3. De activiteiten voldoen aan de doelstellingen van de uitvoeringsregeling en aan het 

aanvullende criterium dat de activiteiten zich richten op het ondersteunen van 

glastuinbouwbedrijven bij het verminderen van emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater, grondwater en riool.  

 

Artikel 5 Subsidiabele kosten 

Subsidie wordt alleen verstrekt voor de volgende kosten: 
1. Deelname aan activiteiten die kennisdeling tot doel hebben; 
2. De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen; 
3. De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de 

marktwaarde van de activa; 
4. de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa; 
5. kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs; 
6. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied; 
7. de kosten van haalbaarheidsstudies; 
8. voorbereidingskosten voor het project of de activiteit; 
9. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware; 
10. personeelskosten, met vastgestelde uurtarieven volgens lid 2 van dit artikel; 
11. de communicatiekosten voor het betrekken van deelnemers en het delen van de 

resultaten; 

12. materiaalkosten; 

 

Voor personeelskosten, met vastgestelde uurtarieven voor eigen arbeid, gelden de volgende 

uurtarieven: 
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a. voor personeelskosten op het niveau van MBO: maximaal 58 €/uur; 

b. voor personeelskosten op het niveau van HBO: maximaal 79 €/uur; 

c. voor personeelskosten op het niveau van WO: maximaal 99 €/uur; 

d. voor personeelskosten op het niveau van senior WO: maximaal 122 €/uur; 

 

 

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten 
In afwijking van artikel 9 van de Uitvoeringsregeling wordt subsidie uitsluitend verstrekt voor 
de volgende activiteiten zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling: 
 

1) De subsidiabele kosten die een directe koppeling hebben met fysieke investeringen: 
i) Opstellen (gebiedsgericht) bedrijfswaterplan of bedrijfs(afval)waterscan: 

waterkwantiteit    (droog, nat) en/of waterkwaliteit mogelijk in combinatie 
milieupuntensysteem 

ii) Teelten uit de grond en/of substraat met recirculatieplicht en nullozing 
iii) Mechanische onkruidbestrijding 
iv) Zuiveringssystemen voor afvalwater zonder restlozing (bv. voor reiniging  

spuitapparatuur) 
v) Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling 
vi) Creëren van gesloten kringloop in de glastuinbouw  
vii) Bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen (tool) 
viii) Gebruik van sensor gestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur 
ix) Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang 
x) (Gebiedsgericht) zuivering van drainagewater (stikstof/fosfor, in 

sloot/slootkant/bodem) 
xi) Organische stofgehalte verhogen door toepassen stikstofarme en/of fosforarme 

gewasresten niet zijnde mest 
Voor deze activiteiten geldt (in afwijking van de Lvv) een subsidiepercentage van 40% 
van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag voor deze activiteiten 
samen is voor individuele ondernemingen € 2500,-. 
   

2) De subsidiabele kosten die een directe koppeling hebben met kennisoverdracht en 
voorlichting:  

a. de kosten voor (organisatie van) acties voor de verwerving van vaardigheden, 
waaronder workshops, coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties; 

Voor deze activiteit geldt een subsidiepercentage van 100% van de subsidiabele 
kosten. 
 

b. de kosten voor (organisatie van) demonstratieprojecten in verband met investeringen; 
Voor deze activiteit geld een subsidiepercentage van 100% van de subsidiabele 
kosten met een maximum van € 100.000  over een periode van 3 belastingjaren per 
demonstratieproject 
 
3) De subsidiabele kosten die een directie koppeling hebben met adviesdiensten; 
Voor deze activiteit geldt een maximaal subsidiebedrag van € 1500 per individuele 
onderneming. 
 
4)  Geen subsidie wordt verstrekt indien het gevraagde subsidiebedrag lager is dan € 25.000 
5) Minimum beoogd aantal deelnemers (zie toelichting “deelnemer”) per aanvraag: 10  
6) Maximaal 15% van de subsidiabele kosten mogen bestaan uit voorbereidingskosten. De 

voorbereidingskosten mogen voor maximaal 1 jaar in rekening worden gebracht; 
7) Indien voor penvoerderschap voor een project een derde partij wordt ingeschakeld, mag 

voor de kosten hiervoor maximaal 5% van de subsidiabele kosten in rekening worden 
gebracht. 
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Artikel 7 Weigeringsgronden 
Een subsidieaanvraag wordt geweigerd indien: 

1. De aanvrager een onderneming in moeilijkheden betreft, zoals bedoeld in artikel 2, lid 
14 Lvv; 

2. Er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verstrekt 
onder deze regeling; 

3. Voor dezelfde activiteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds 
subsidie is verstrekt tot de op grond van de in de Lvv toegestane maximale 
steunintensiteit; 

4. De activiteit niet grotendeels ten goede komt aan de landbouwsector in de provincie 
Drenthe; 

5. De activiteit niet grotendeels ten goede komt aan de waterdoelen; 
6. De activiteiten zijn aangevangen voordat de subsidie is aangevraagd. Vanaf het 

moment van aanvraag mag op eigen risico worden gestart met de uitvoering van het 
project. 

 

Artikel 8 Overige verplichtingen 
1. De aanvrager dient naast het aanvraagformulier eveneens het model projectplan en 

de format begroting ingevuld in te dienen. 

2. Indien van toepassing dient de aanvrager eveneens het model 

Machtigingsovereenkomst individuele subsidieaanvragen en het Machtiging en 

samenwerkingsovereenkomst ingevuld in te dienen. 

3. Indien de hiervoor aangegeven document niet mede worden ingediend zal de 

aanvraag niet behandeling worden genomen.  

4. Wanneer er sprake is van een aanvraag die naast activiteiten in de provincie Drenthe 

ook activiteiten in de provincie Groningen betreft dient de aanvrager aan te tonen dat 

de aangevraagde subsidie voor de activiteiten in de provincie Groningen niet meer 

dan € 180.000 bedraagt.  

 
Artikel 9 Slotbepaling 
De voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer provincie Drenthe, voorzover niet uitgezonderd bij dit openstellingsbesluit, zijn 
onverkort van toepassing. 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.--> openstellingsdatum 
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Toelichting 
 
Boot lijst 
In het BOOT (Bestuurlijk Overleg Open Teelten) is een lijst met maatregelen vastgesteld om 
waterkwaliteit en/of waterkwantiteit te verbeteren. Deze staat bekend als de BOOT lijst. Een 
selectie hiervan is opgenomen in deze openstelling.  
 
Deelnemer 
Een deelnemer is in deze een persoon of bedrijf dat als onderdeel van het subsidieproject 
minimaal een bedrijfsscan ten behoeve van waterkwaliteit laat uitvoeren.  
 
Wettelijk en bovenwettelijk 

Onder “wettelijk” worden activiteiten verstaan die wettelijk verplicht zijn of op korte termijn 
worden. Wettelijke activiteiten zijn uitgesloten van subsidie. 

Dit zijn, naast andere mogelijke wettelijke verplichtingen, de volgende activiteiten: 

- Het zuiveren van het drainwater (en filterspoelwater) voorafgaand aan lozing op 
oppervlaktewater of vuilwaterriool, waarbij ten minste 95% van de 
gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd. Hiervoor zijn gecertificeerde 
zuiveringsinstallaties op de markt. 

- De tuinder kan een individuele zuiveringsinstallatie aanleggen op zijn bedrijf of een 
mobiele zuiveringsinstallatie gebruiken 

- Tuinders mogen ook een collectieve zuivering aanleggen. Hiervoor is het mogelijk 
uitstel te krijgen tot 1-1-2021. (In Drenthe zijn er  geen tuinders die hebben 
aangegeven het collectief te willen oppakken.) 

Onder “bovenwettelijk” worden activiteiten verstaan die niet wettelijk verplicht zijn of op korte 
termijn worden. Voor bovenwettelijke activiteiten kunt u mogelijk subsidie ontvangen.  

Voorbeelden van bovenwettelijke activiteiten zijn: 

- Het zuiveren van het drainwater (en filterspoelwater), waarbij de resterende 5% (= de 
5% die overblijft na zuivering van de wettelijke 95%)  van de 
gewasbeschermingsmiddelen wordt verwijderd. 

- Een zuiveringsinstallatie die naast gewasbeschermingsmiddelen ook de nutriënten uit 
het drainwater (en filterspoelwater) filtert.  

- Het creëren van een gesloten teelt, waarbij de tuinder niet meer loost 

 
Subsidiabele activiteiten 
 
De Uitvoeringsregeling heeft met name betrekking op projecten of activiteiten die bijdragen 
aan het bereiken van de in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling DAW genoemde doelen. De 
projecten en activiteiten kunnen daarbij tevens bijdragen aan het tegen gaan van dan wel het 
verminderen van de effecten van klimaatveranderingen. 
 
Subsidiehoogte 

 
Subsidiehoogte: het minimaal, maximaal of percentueel aandeel van het toe te kennen 
subsidiebedrag voor een project uitgaande van de subsidiabele kosten. 

http://collegebundel.nl/deelregeling-versterking-actieve-cultuurparticipatie-fonds-voor-cultuurparticipatie-2013-2016/artikel4.3
http://collegebundel.nl/deelregeling-versterking-actieve-cultuurparticipatie-fonds-voor-cultuurparticipatie-2013-2016/artikel4.3
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Subsidiabel / subsidiabele kosten:  
Kosten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag 
wordt gewoonlijk berekend op basis van de gevraagde begroting van de kosten die nodig zijn 
voor het uitvoeren van uw subsidieproject. Niet alle kosten komen automatisch in 
aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die u redelijkerwijs moet 
maken om de activiteiten in uw project uit te voeren en dat de kosten rechtstreeks verbonden 
zijn met deze activiteiten. 
 
Overige verplichtingen 
Voor het aanvragen van subsidie kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden. Het gaat 
hierbij om het model projectplan en de model begroting. Deze modellen moeten verplicht 
ingevuld worden voordat de subsidie aanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien 
van toepassing moeten ook de modellen aangaande samenwerking en de 
machtingsovereenkomsten ingevuld en ingediend worden.  
 


