
Factsheet 2: Boven- en ondergrondse opslagvoorziening 

 
Toelichting 

Omschrijving maatregel 

Een opslagvoorziening kan helpen om bij droogte of beregeningsverbod toch te 
kunnen beregenen. De opslagvoorziening kan regenwater opvangen in tijden 
van wateroverschot. De opslagvoorziening kan boven- of ondergronds, 
bijvoorbeeld als gegraven plas, een foliebassin, stalen bassin, maar ook opslag 
onder bestrating (Aquablock) of in een beregeningskelder. Een andere optie is 
wateropslag middels een pomp in een diepliggende ondergrondse bodemlaag 
die water kan vasthouden (ASR).  

Subsidiabele sectoren 
Akkerbouw Boomkweek Fruit Grasland Tuinbouw Glastuinbouw 

Ja Ja Ja Nee Ja Ja* 

Bijzonderheden 
sectoren 

Niet rendabel voor grasland. In glastuinbouw is het hebben van een 
bovengrondse opslagvoorziening al wettelijk verplicht en niet subsidiabel. 
Ondergrondse opslag is wel subsidiabel. 

Relevant voor: 
(deelgebieden) 

Alle 

Advies gebruik/ 
opmerkingen 

In sommige gevallen kan bij aanleg van een ondergrondse of bovengrondse 
opslagvoorziening een melding aan, of een vergunning van het bevoegd gezag 
(gemeente/provincie) noodzakelijk zijn in het kader van landschap of 
omgevingswet. 

Potentiële 
waterbesparing (%) 

Indicatief: 5-10%, er kunnen enkele beregeningsbeurten uit het bassin gedaan 
worden in plaats van uit oppervlakte water. Het aantal uitgespaarde 
beregeningsbeurten hangt af van de grootte van het bassin. 

Randvoorwaarden 
subsidie 

De capaciteit van de opslagvoorziening moet groot genoeg zijn om (een deel 
van) het bedrijf van 2 tot 3 extra watergiften te voorzien. De aan te leggen 
opslagvoorziening moet een duurzaam meerjarig te gebruiken systeem zijn.  

Subsidievergoeding 

Percentage op investering: Bovengronds 25%, Ondergronds 40%. Ondergrondse 
opslag is meer innovatief en wordt minder toegepast en heeft daardoor een 
hoger subsidiepercentage dan voor bovengrondse opslag. 

Controle 

Bedrijfsbezoek 1: Tijdens het eerste bedrijfsbezoek wordt de subsidieaanvraag 
met de desbetreffende ondernemer doorgenomen en worden de afspraken en 
voorwaarden voor subsidieverlening besproken. Hierbij valt te denken aan 
omvang, ontwerp en installatie van de opslagvoorziening en offertes voor de 
uitvoeringskosten.  

Bedrijfsbezoek 2: Het tweede bedrijfsbezoek zal plaatsvinden wanneer het 
systeem is geïnstalleerd en in werking is. Dan zal worden bepaald of de 
afgesproken maatregel volgens afspraken en voorwaarden is gerealiseerd.  

Bewustwording en 
kennisdeling  

Vastleggen informatie: Een voorwaarde voor subsidieverlening is het vastleggen 
van de volgende informatie door de agrariër: omvang opslagvoorziening, aantal 
beregeningsgiften inclusief een inschatting van de hoeveelheden per keer per 
perceel en de ingeschatte besparing t.o.v. de toepassing zonder de maatregel. 
De waterbesparing kan worden geschat d.m.v. het registreren van de 
waterhoogte in de opslagvoorziening (2 wekelijks) en tijdens beregening, voor 
en na de beregeningsgift.  

De ervaringen en de (tussen)resultaten zullen tijdens de 2
e
 controle en 

kennisuitwisselingen met andere ondernemers worden besproken. 

Kennisuitwisseling: Gevraagd wordt om gedurende de openstelling van de 
subsidieregeling (t/m 2021) minimaal 2 keer ervaringen uit te wisselen met het 
waterschap, (Z)LTO en andere ondernemers. Hierbij komen onderwerpen aan 
de orde zoals ervaringen met de maatregel, waterbesparing,  gebruikersgemak, 
energiekosten en tijdsinvestering. 



 


