
POP3 Fysieke investeringen waterkwaliteit provincie Brabant juni 2018

Provincie Brabant opent in juni een nieuwe paragraaf uit het POP3 programma. Bent u een 

landbouwer met investeringsplannen dan is deze regeling mogelijk interessant voor u. 

De subsidieregeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische
ondernemingen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit opent deze zomer in Brabant. 
Doel van deze openstelling is om agrarische ondernemingen te stimuleren om te investeren in 
verbetering van de waterkwaliteit in verband met de kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. 

Om landbouwers hierbij te helpen stelt de provincie een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar. 
De regeling is toegankelijk voor landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers. 
Subsidie kan worden verkregen voor het investeren in de bredere uitrol van innovaties binnen de 
agrarische sector die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 juni tot en met 16 juli 2018 17:00. De hoogte van de 
subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Minimaal moet €10.000 worden aangevraagd wat 
betekent dat de minimale subsidiabele projectkosten €25.000 bedragen. Maximaal kan €100.000 
verkregen worden per aanvraag.

Door de provincie is een lijst opgesteld met investeringen die in aanmerking komen voor subsidie.
De investeringen zijn verdeeld in drie categorieën, namelijk:

1. precisiebemesting;
2. beter bodembeheer;
3. verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

In de bijlage vindt u een lijst met investeringen die in aanmerking komen voor subsidie. Aanvragen 
worden gerangschikt op basis van gemiddelde score per ingediende aanvraag. Bij gelijke score wordt 
overgegaan tot loting. Een project moet binnen twee jaar na beschikking zijn voltooid.

Interessant?
De consultants van Subsidiefocus kunnen u adviseren over de mogelijkheden en ondersteunen bij 
het indienen van een aanvraag. Wilt u een aanvraag indienen of heeft u vragen over de regeling 
neem dan contact op door te bellen naar 073-6465475 of stuur een email naar 
agro@subsidiefocus.nl



Bijlage subsidiabele investeringen POP3 Fysieke investeringen waterkwaliteit provincie Brabant juni 2018

Investeringscategorie Toelichting Score

1. Precisiebemesting

a. Systemen voor het gericht emissiearm, in de 
juiste dosering, zonder overlapping in de 
bodem toedienen van vloeibare 
stikstofhoudende kunstmeststoffen bij het 
planten, zaaien, aanaarden op het moment 
dat het gewas er aantoonbaar om vraagt. 
Inclusief GPS en automatische 
sectieafsluiting.

Zowel zelfstandige werktuigen (zoals de 
spaakwielbemester) als 
opbouwmachines komen voor subsidie 
in aanmerking.

9

b. Systemen om vloeibare meststoffen via 
druppelslangen in de juiste dosering en op 
het juiste moment toe te dienen in 
eenjarige teelten in de vollegrond.

De hele installatie is subsidiabel. Aanleg 
in meerjarige teelten is niet subsidiabel 
omdat druppelslangen daar al veel 
worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor 
niet- grondgebonden teelten.

6

c. Automatische sectieafsluiting op 
zodebemesters, zode- injecteurs en 
bouwlandinjecteurs inclusief GPS.

Risico op overlapping, onnodige 
stikstofgift en hierdoor risico op 
uitspoeling wordt  verkleind.

4

d. Werktuigen voor rijenbemesting met 
dierlijke mest ten behoeve van gewassen 
met een rijenafstand van tenminste 50cm. 
Inclusief GPS en automatische 
sectieafsluiting.

De machine en de tank zijn niet 
subsidiabel. Alleen het werktuig voor 
het verdelen van de meststroom en het 
injecteren in de bodem is subsidiabel.

5

e. Systemen voor het meten van het 
stikstofgehalte van de toegediende mest 
met NIRS indien dit meteen wordt door 
vertaald in het doseren. Inclusief GPS en 
automatische sectieafsluiting.

Uitsluitend de meerkosten voor het 
meten en regelen zijn subsidiabel, naast 
de kosten voor GPS en automatische 
sectieafsluiting. De bemestingunit is niet 
subsidiabel.

5

f. Systemen voor het digitaal meten van 
opbrengsten op oogst- en rooi- machines 
inclusief software voor 
gegevensverwerking.

Het verzamelen van informatie en het 
maken van opbrengstenkaarten.

5

g. Vaste meetopstelling voor het volgen van 
tenminste het verloop van 
bodemtemperatuur, bodemvocht en 
geleidbaarheid in landbouwgrond.

Apparatuur die de landbouwer helpt bij 
het bepalen van het optimale moment 
voor toedienen van meststoffen of het 
berijden van het land.

6



Investeringscategorie Toelichting Score

2. Beter bodembeheer

a. Machines en hulpmiddelen voor het 
overschakelen op een teeltsysteem met vaste 
rijpaden. Inclusief GPS en railsystemen

Voor subsidie komen in aanmerking machines 
of werktuigen die speciaal voor dit doel zijn 
ontwikkeld en investeringen in de aanpassing 
van gangbare machines of werktuigen. En 
verder investeringen in hulpmiddelen, zoals 
GPS of railsystemen.

7

b. Werktuigen voor strokenbewerking van 
landbouwgrond waarbij maximaal 50% van de 
oppervlakte wordt bewerkt, inclusief GPS

Bij strokenbewerking of strip till worden 
alleen die stroken bewerkt waar het 
volggewas gezaaid gaat worden.

6

c. Werktuigen voor het bovenover ploegen van 
landbouwgrond, inclusief GPS

Alleen werktuigen die uitsluitend geschikt zijn 
voor bovenover ploegen komen voor subsidie 
in aanmerking. Ook GPS-sturing is 
subsidiabel.

5

d. Werktuigen voor niet- kerende 
grondbewerking

Spitmachines en werktuigen die hoofdzakelijk 
zijn bedoeld voor het bewerken van geploegd 
land komen niet voor subsidie in aanmerking. 
Bij zaaicombinaties komen alleen de 
meerkosten voor subsidie in aanmerking.

4

e. Graslandwoelers en graslandbeluchters Door berijden en beweiden kan grasland 
zodanig verdicht zijn dat natuurlijk herstel 
uitblijft.

5

f. Werktuigen voor het verspreiden van 
beheergras, bermmaaisel, slootmaaisel of 
gewasresten over landbouwgrond.  

Voor een positieve organische stofbalans is 
het belangrijk dat organische stof uit de 
omgeving van het land-bouwperceel wordt 
aangevoerd en gelijkmatig over het perceel 
wordt verdeeld.

4

g. Voorzieningen te behoeve van 
sleepslangbemesting. Inclusief maximaal 500 
meter slang, GPS en automatische 
sectieafsluiting

Alle investeringen die noodzakelijk zijn om 
met sleepslangen te bemesten, zoals 
bijvoorbeeld sleepslangen, roterende pijp, 
aansturing. De bemestingsunit is niet 
subsidiabel.

5

h. Mesthaspelsysteem voor her in de bodem 
toedienen van dierlijke mest zonder dat de 
aanvoerslang wordt versleept. Inclusief 
maximaal 500 meter slang, GPS en 
automatische sectieafsluiting.

De bemestingsunit is niet subsidiabel 6

i. Drukwisselsystemen met een zodanige 
capaciteit dat de banden binnen 1 minuut op 2 
bar kunnen worden gebracht.

Het hele drukwisselsysteem is subsidiabel, 
met uitzondering van de banden.

5



j. Aanleg van ondiepe drainage (max. 70 cm 
beneden maaiveld) in combinatie met 
voorzieningen voor waterconservering.

Alleen gesteund wanneer voorzieningen zijn 
aangebracht om versnelde afvoer van het 
neerslagoverschot te voorkomen. Dit kan 
door de drainage peilgestuurd te maken, met 
waterconserveringsstuwen of met peilbeheer 
van het waterschap. Er dient een vergunning 
van het waterschap voor het aanleggen van 
de drainage bij de aanvraag te worden 
meegestuurd.

4

k. Het maken of laten maken van bodemkaarten. De inkoop van de kaarten  is subsidiabel maar 
ook de apparatuur om digitale kaarten te 
maken.

4

l. Penetrometer om bodemverdichting in kaart 
te brengen.

Kennis verkrijgen over bodemverdichting. 4



Investeringscategorie Toelichting Score

3. Verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf
a. Aanleg van een overdekte verharde, 

vloeistofdichte vul- en wasplaats voor 
spuitmachines, inclusief een voorziening voor 
opvang en opslag van waswater

De wasplaats kan worden aangelegd in een 
bestaande loods. Ook de eventuele kosten 
voor het toegankelijk maken van de loods 
komen dan voor subsidie in aan merking. 
Een alternatief is om de wasplaats te 
voorzien van een overkapping met 
hemelwaterafvoer.

8

b. Aanleg niet- overdekte verharde, vloeistofdichte 
vul- en wasplaats voor spuitmachines, inclusief 
een voorziening voor opvang en opslag van 
waswater en voor gescheiden afvoer van 
regenwater. Het regenwater mag niet op de 
riolering of een sloot worden geloosd.

Omdat ook regenwater wordt opgevangen, 
moet de wasplaats zijn voorzien van een 
dubbel leidingsysteem waarbij steeds een 
leiding gesloten is. Alleen bodemfiltratie 
van regenwater is toegestaan.

6

c. Chemisch zuiveringssysteem voor was- en 
spoelwater van spuitmachines.

Aanschaf en aanleg van een chemisch 
zuiveringssysteem dat is opgenomen op de 
BZG-lijst. Bedrijven die vanuit kassen 
drainwater lozen met residuen komen niet 
in aanmerking voor subsidie.

7

d. Biologisch zuiveringssysteem voor was- en 
spoelwater van spuitmachines

Aanschaf en aanleg van een vloeistofdicht 
biologisch zuiveringssysteem. Voorwaarde 
is dat het zuiveringssysteem tegen 
inregenen is beschermd en voldoende 
verdampingscapaciteit heeft. Dit moet met 
een berekening worden aangetoond.

6

e. Voorziening voor het indampen van 
restvloeistof of spoelvloeistof

Vloeistofdichte voorzieningen waarbij het 
water verdampt, bijvoorbeeld door wind of 
zonlicht en het restant achterblijft in 
kunststof folie en samen met de folie 
afgevoerd kan worden als chemisch afval.

5

f. Apparaat dat de spuitmachine inwendig reinigt 
door middel van vloeistofverdringing

Door bij het spoelen van de spuittank 
gebruik te maken van vloeistofverdringing 
ontstaat minder spoelwater.

7

g. Voorziening om te voorkomen dat 
gewasbeschermingsmiddel in de spuittank 
komt.

Door de spuitvloeistof niet in de tank aan te 
maken wordt voorkomen dat restanten 
spuitvloeistof of spuitmiddel in de tank 
achterblijven. De spuitmachine zelf is niet 
subsidiabel, wel de meer prijs.

9


