
Verminder je 
afhankelijkheid 

van 
oppervlakte

water

Bent u van plan om waterbesparende
maatregelen te nemen? Waterschap 
Rivierenland kan helpen met een bijdrage 
in de kosten. De subsidie voor innovati es 
kan oplopen tot 40% van de investering.  

Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitt e en 
droogte nemen toe. U als agrarisch ondernemer merkt dat 
rechtstreeks in het bedrijfsresultaat. Het is verstandig om 
nu al maatregelen te nemen tegen toenemende droogte. 
Veel ondernemers zijn daar al mee bezig. Denk aan 
wateropslag, druppelirrigati e of systemen voor precisie -
landbouw. Met die maatregelen maakt u uw bedrijf minder 
afh ankelijk van waterinname en minder gevoelig voor 
mogelijke beregenings verboden. En maakt u uw bedrijf 
toekomst bestendiger. 

Sti muleringsregeling
Waterschap Rivierenland heeft  samen met ZLTO en het 
Deltafonds een sti muleringsregeling opgezet waarmee 
u fi nanciële ondersteuning kunt krijgen voor innovati eve 
waterbesparende maatregelen. De uitvoering van de 
regeling is in handen van Waterschap Rivierenland. 
In deze folder zett en we wat vragen en antwoorden rond 
de regeling op een rij. Kijk voor meer informati e en voor de 
voor waarden op www.wsrl.nl/waterbesparen.   

Waar gaat het precies over?
Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen fi nanciële 
steun krijgen voor het nemen van innovati eve water-
besparende maatregelen. De sti muleringsregeling geldt 
voor landbouwbedrijven en bestaat uit 25% of 40% van 
de investeringskosten. Het gaat om nieuw-te-nemen 
maat regelen voor uw bedrijf.     

Wat valt er allemaal onder?
Het gaat om nieuwe maatregelen die leiden tot water-
besparing. Denk bijvoorbeeld aan opslag voorzieningen, 
waterbesparende sproeikoppen, druppel irrigati e, sproei-
boomberegening, hergebruik van gietwater of beslissings-
ondersteunende systemen (BOS). Op de site staat een 
overzicht van maatregelen die voor u interessant kunnen 
zijn. Daarnaast komen ook andere innovati eve water-
besparende maatregelen voor subsidie in aanmerking.  

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Zorgt uw investering voor een hoge waterbesparing 
(meer dan 15-20%) of heeft  uw plan een hoge mate van 
innovati viteit, dan is de subsidie 40% van het investerings-
bedrag. Is de waterbesparing lager, dan is de subsidie 25% 
van het investeringsbedrag. Er zijn naast deze procentuele 
vergoedingen op de investering ook vaste vergoedingen voor 
waterbesparende maatregelen. De maximale vergoeding per 
bedrijf is 35.000 euro.  

Investeer 
in innovatieve 

maatregelen voor 
waterbesparing
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Hoeveel budget is er beschikbaar?

Voor Rivierenland-Zuid is in totaal 820.000 euro beschik-
baar, voor Rivierenland-Noord is in totaal 650.000 euro 
beschik baar. De subsidies worden verstrekt op basis van 
‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’. Dit geldt tot 
het budget voor de sti muleringsregeling is uitgeput. 

Hoe gaat het aanvragen?
U vindt de aanvraagformulieren op www.wsrl.nl/
waterbesparen. Uw aanvraag wordt onder meer getoetst 
op eff ecti viteit en mate van innovati viteit. Als uw aanvraag 
wordt gehonoreerd, ontvangt u een ‘beschikking 
subsidieverlening’. Hierin worden de voorwaarden en 
afspraken rond het nemen van de waterbesparende 
maatregel vastgelegd. Heeft  u de maatregel eenmaal 
genomen dan volgt een vaststelling en ontvangt u het 
subsidiebedrag. In bepaalde gevallen kunt u een 
voorschot op de investering krijgen. 

>  Wilt u een adviesgesprek voordat u de formulieren 
invult? Neem daarvoor contact op met het waterschap.

Hoe lang geldt de sti muleringsregeling?
De sti muleringsregeling loopt uiterlijk tot eind 2021. Als 
het beschikbare budget voor eind 2021 is uitgeput dan 
wordt de regeling eerder stopgezet.

Waar moet ik aan voldoen?
Er zijn algemene inhoudelijke voorwaarden waar u aan 
moet voldoen. Zo wordt u bijvoorbeeld gevraagd om uw 
bedrijfs ervaringen met waterbesparing te delen. 
Waterbesparing 
is immers een collecti ef belang. Daarnaast gelden er voor 
iedere waterbesparende maatregel specifi eke 
voorwaarden. Op de site vindt u een overzicht van de 
voorwaarden per maatregel.

Vaker extreem weer
Zware hoosbuien en lange perioden van droogte: we gaan 
het steeds vaker meemaken. Het zijn risicovolle omstandig-
heden voor u als agrarisch ondernemer. U kunt er wat aan 
doen. Misschien loopt u al langer rond met het idee om 
slimmer om te gaan met water op uw bedrijf. Hoge 
investeringen zijn daarbij vaak een obstakel. Daarom 
draagt het waterschap bij in de kosten

Uw belang is ons belang
Het waterschap is verantwoordelijk voor een goed werkend 
watersysteem. Als het lang droog is, bestaat de kans dat 
er niet voldoende water voor de landbouw kan worden 
ingelaten. Andere belangen gaan dan voor, zoals de scheep  -
vaart en de drinkwatervoorziening. Voor u wordt het risico 
op droogteschade dan reëel. Minder afh ankelijkheid van 
het hoofdwatersysteem is in uw belang als ondernemer, 
en in ons belang als waterschap.

Maak je bedrijf 
toekomstbestendig

Het 
waterschap 
helpt bij 
de kosten!
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