Factsheet 9: Koppeling gietwatervoorziening (collectief gebruik)
Toelichting
Omschrijving maatregel

Subsidiabele sectoren
Bijzonderheden
sectoren:
Relevant voor:
(deelgebieden)

Door het koppelen van de gietwatervoorziening van een aantal bedrijven, of
meerdere gebieden is het mogelijk om water beter te verdelen naar vraag en
aanbod. Tegelijkertijd kan er mogelijk beter worden omgegaan met lokale
wateroverlast.
Akkerbouw

Boomkweek

Fruit

Grasland

Tuinbouw

Glastuinbouw

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Alle deelgebieden

Advies gebruik/
opmerkingen

Verschillende opties mogelijk: meerdere agrariërs maken gebruik van hetzelfde
(grote) spaarbekken (schaalvergroting, kosten delen), of maken gebruik van een
systeem dat water verdeelt naar vraag en aanbod. Zowel aanleg of vergroting
van een collectieve gietwatervoorziening als het aanleggen van een
verdeelsysteem (leidingwerk) zijn subsidiabel. Bij glastuinbouw wordt alleen een
vergroting boven de wettelijk verplichte (goed gietwater) bassingrootte
gesubsidieerd

Potentiële
waterbesparing (%)

Indicatief: 5 tot 10% waterbesparing is mogelijk door onderlinge optimalisatie
van de bassingrootte en het watergebruik voor beregening.

Randvoorwaarden
subsidie:

Voorbereidingskosten voor de planvorming zijn gedeeltelijk subsidiabel, mits
deze binnen een jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag zijn
begonnen.

Subsidievergoeding

Percentage op investering: 40%.

Controle

Bedrijfsbezoek 1: Tijdens het eerste bedrijfsbezoek worden de
subsidieaanvragen en de plannen met alle deelnemers doorgenomen en worden
de afspraken en voorwaarden voor subsidieverlening besproken. Het betreft
een plan en offertes voor de aanleg.
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 agrariërs: omvang opslagvoorziening, aantal
beregeningsgiften per bedrijf inclusief hoeveelheden per keer per perceel en de
ingeschatte besparing t.o.v. de toepassing zonder de maatregel. De
waterbesparing kan worden geschat door het registreren van de waterhoogte in
de opslagvoorziening. De ervaringen en de (tussen)resultaten zullen tijdens de
e
2 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.

