
 Classificatie: Openbaar 

Bijlage 3. Maatregelenlijst Utrecht & Zuid-Holland 2021 - 2022 

De regeling maakt onderscheid tussen maatregelen die positief bijdragen aan de opbrengst (productieve maatregelen 
met 40% subsidie) en maatregelen die geen invloed hebben op de opbrengst (niet productief met 75% subsidie). 

a. Niet-productieve maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit (75% subsidiabel) 

I. Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek, aangevuld met 
beschikbare meetresultaten (maatregel A9 BOOT-lijst); 

II. Inrichting zuiveringssystemen voor drainagewater of uitstroom greppels. Bijvoorbeeld een zuiveringssysteem 
om met ijzerzand fosfaat uit drainagewater te verwijderen (maatregel B32 en B41 BOOT-lijst);  

III. Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen op basis van een bedrijfsscan (maatregel B42 t/m B47 BOOT-
lijst); Het doel is om ervoor te zorgen dat water niet in contact komt met kuil of mest of apart wordt 
afgevangen. Bijvoorbeeld door permanente afdekking van voer-, mest- en compostopslag, of de aanschaf 
van een veegmachine met opvangbak. 

IV. Plaatsen drinkbakken om vertrapping slootkanten en uitspoeling van nutriënten te voorkomen (maatregel B22 
BOOT-lijst). Het plaatsen van afrastering om vee uit de slootkant te houden is een voorwaarde maar kan 
onderbouwd en in overleg met de watermakelaar van af worden geweken; 

V. Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, of helofytenfilters ten 
behoeve van het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen (maatregel B37, B38, B39 BOOT-
lijst). Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet een natuurtoets worden uitgevoerd. Deze 
maatregelen kunnen ook positief bijdragen aan het voorkomen van oeverafkalving; 

VI. Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone, maatregel B36 
BOOT-lijst).  

b. Productieve maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit (40% subsidiabel) 

I. Investeringen in precisiebemesting (maatregel B16 BOOT-lijst); 
II. Investeringen in spuitapparatuur of spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk verplicht om het gebruik en 

verliezen van gewasbeschermingsmiddelen te beperken (maatregel B24, B25 BOOT-lijst); 
III. Investeringen in vaste rijpaden op het perceel, aanschaf GPS/materieel (maatregel B48 BOOT-lijst); 
IV. Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen voor ‘verbeterde goede 

landbouwpraktijk’ (maatregelen Categorie C BOOT-lijst); 
V. Aanschaf van bovenwettelijke mestopslag vanaf 7 maanden tot maximaal 10 maanden (maatregel B20 BOOT-

lijst). Voorwaarde is dat de aanschaf van de extra opslag minimaal 100m3 is;  
VI. Bodembesparende banden om insporing te voorkomen (maatregel B80 BOOT-lijst). Subsidie is maximaal 

2.500,- per machine en max twee machines per bedrijf. Voorwaarde is dat deze maatregel alleen in afstemming 
met een watermakelaar kan worden aangevraagd. Aangetoond moet worden dat de nieuwe banden leiden tot 
een verlaging van de druk van de banden op de bodem om insporing en bodemverdichting te voorkomen. 

Op alle bovenstaande maatregelen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Dit zijn: 
- De locatie van het agrarische bedrijf van de aanvrager en de locatie waar de maatregelen worden uitgevoerd bevindt 

zich in het beheergebied van AGV in de provincies Utrecht of Zuid-Holland; 
- De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zolang budget beschikbaar is;  
- BTW over de gemaakte kosten is niet subsidiabel volgens deze subsidieregeling. Wanneer de BTW door een 

uitzondering niet terug te vorderen is kan de aanvrager deze, met een toelichting, meenemen in de subsidieaanvraag; 
- Met het uitvoeren van de maatregelen mag niet zijn gestart voordat de subsidie is aangevraagd;  
- De uitgevoerde maatregelen moeten minimaal 5 jaar in stand worden gelaten; 
- De onderneming van de aanvrager mag niet in (financiële) moeilijkheden verkeren; 
- Voor de aangevraagde subsidie mag niet al eerder of vanuit een andere regeling subsidie of andere vorm van 

staatssteun zijn verstrekt.  


