
Informatieavond voucherregeling
donderdag 3 november

Investeringen in duurzame 
zoetwateroplossingen

Georganiseerd in samenwerking met Zoetwater Academie en 
Agrarisch Schouwen-Duiveland



Programma

• Opening – Pieter de Ruijter

• Toelichting voucherregeling

• Voorbeelden

• Wet en –regelgeving

• Informatiemarkt



Het doel van de regeling

• Stimuleren van investeringen in innovaties gericht 
op de beschikbaarheid van zoetwater

• Ondersteuning toekomst bestendige landbouw op 
Schouwen-Duiveland

• Behoud van vitaal en leefbaar platteland waarin 
zoetwater cruciaal is



Voor wie?

• Alle agrarische ondernemingen op Schouwen-
Duiveland

• Voor initiatieven uit de Broedplaats Zoetwater of het 
POP3-project

• Projecten van agrariërs die nog niet meedoen maar 
wel willen innoveren

• Subsidie aanvragen mag alleen, maar liever in 
samenwerking (sterke voorkeur)

De aanvraag mag ondersteund worden door een intermediair



Openstellingsperiode

• Start datum: 15 juli 2022

• Uiterste aanvraagdatum: 30 juni 2023 

Of eerder, wanneer het subsidieplafond is bereikt



Aanvraag voucher

• Digitaal aanvraagformulier op website Living Lab

• Aanmelden met eHerkenning

• Benodigde documenten:
– Projectplan

– MKB-verklaring

– Begroting



Financiën

• Subsidieplafond: € 1.000.000,-

• Subsidie is maximaal 50%

• Minimale aanvraag > € 10.000,-



Vier onderdelen

• Onderdeel 1A:

Kennis ophalen

• Onderdeel 1C:

Aanschaf

Na uitvoering en verantwoording is doorstromen mogelijk

• Onderdeel 1B:

Onderzoek uitvoeren

• Onderdeel 2:

Toepassing



Onderdeel 1A: Kennis ophalen

• Individueel

• Maximaal € 10.000,- subsidie

• Inkopen van (technische) kennis en ondersteuning 
bij het uitwerken van (water) plannen

• Diverse analyses van knelpunten in bijvoorbeeld de 
bodem of het watersysteem, zoals bodem- en 
grondwateranalyse, zoute kwel, zoetwaterlens en 
landbouwkundig advies.



Onderdeel 1B: Onderzoek uitvoeren

• Individueel max. € 25.000,- subsidie

• Samenwerking max. € 50.000,- subsidie

• Uitvoeren van kleinere haalbaarheidsonderzoeken 
en kleinschalig testen van technieken.

• Denk aan diverse soorten drainage, 
monitoringsystemen, irrigatie en infiltratie systemen en 
kleinschalige waterconserveringsstuwen



Onderdeel 1C: Aanschaf

• Individueel max € 5.000,- subsidie (eenmalig)

Machines voor gewijzigde grondbewerking voor het 
vasthouden van water, bijv. ecofrees en een woeler

Binnenkort:

• Investeringen die bijdragen aan de 
zoetwaterbeschikbaarheid zoals dammen, stuwtjes 
en bassin



Voorbeelden van aanvragen:

• Maschio sc Pro 300 loonwerkersfrees

• Perfect KM 300 Heavy Duty Klepelmaaier



Beoordeling aanvragen onderdeel 1

• Op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen

• Continue openstelling tot subsidieplatfond bereikt is

• Snelle besluitvorming en uitkering subsidie



Onderdeel 2: Toepassing

• Mag individueel maar bij voorkeur in samenwerking

• Minimaal € 50.000,- subsidie, minimaal een project van 
€ 100.000,-

• Maximaal € 150.000,- subsidie

• Bij goedkeuring 75% voorschot

• Investeringen in innovatie projecten om kennis en 
technieken uit plannen, testen en 
haalbaarheidsstudies op grotere schaal toe te passen 
in de praktijk



Onderdeel 2: Toepassing
Beoordeling

• Vier selectiecriteria:

– Mate van innovatie

– Bijdrage aan doelstellingen broedplaats

– Kosteneffectiviteit van investeringen

– Haalbaarheid van de activiteiten

• Beoordeling aanvraag adviescommissie: Gemeente, Provincie, 
Waterschap en ZLTO

• Minimaal benodigde aantal punten 19 (Maximaal 32 punten)

• Beoordelingsmomenten: 

1 oktober 2022, 31 december 2022 en 1 april 2023



WET- EN REGELGEVING 
ZOETWATER PROJECTEN

WATERSCHAP EN GEMEENTE 
SCHOUWEN-DUIVELAND



Voorbeelden:

1. Opvang water uit drainage en HWA

2. Ondergrondse waterberging

3. Bovengrondse waterberging

4. Waterbeheer: Stuwtjes en peilsturing



Wet- en regelgeving
1. Opvang water uit drainage en HWA

Vergunningplichtige activiteit afhankelijk van o.a. 
maatvoering en beschermingszone van de waterloop

2. Ondergrondse waterberging

Vergunningplichtige activiteit, mer-beoordelingsnotitie 
en bemalingsadvies overleggen

• Tip: stuur je projectplan altijd naar het waterschap, 
ieder project is maatwerk



Wet- en regelgeving
3. Bovengrondse waterberging

Vergunningplichtige activiteit, bij onttrekken 
oppervlaktewater ook onttrekkingsvergunning

4. Waterbeheer: Stuwtjes en peilsturing

Vergunningplichtige activiteit, afhankelijk van 
toestemming buren, en niet in primaire 
watersysteem.

• Tip: stuur je projectplan altijd naar het waterschap, 
ieder project is maatwerk



Wet- en regelgeving

• Bestemmingsplan toetsen

• Omgevingsvergunning: 

Bouwwerken zoals: (pomp)installatie en leiding voor 
aan-/afvoer. 

Grondbewerking: Hangt af van opp. en diepte.

• Tip: Wij raden aan om je plan in te dienen als 
vooroverleg. Dit kan via de website.

• Beslistermijn 8 weken, bezwaartermijn 6 weken.



Informatie

Meer informatie:

• Website livinglab Schouwen-Duiveland

• Voucherregeling, toelichting en selectiecriteria

• Factsheets Voucherregeling

Jouw projectidee bespreken? Plan een intakegesprek met AddVision.

Mathijs van Rumste

mathijs@add-vision.nl

06-53 87 70 77

Contactgegevens voor proces

Peter van Sante

Peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl

mailto:mathijs@add-vision.nl
mailto:Peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl


Informatie

Sparring over projectideeën:

Provincie Zeeland

Vincent Klap

va.klap@zeeland.nl

Contactgegevens voor vragen m.b.t. wet- en regelgeving:

Waterschap:

Hans Voogdt

Hans.Voogdt@Scheldestromen.nl

088-2461556

Gemeente Schouwen-Duiveland:

Lex den Toonder

lex.den.toonder@schouwen-duiveland.nl

mailto:va.klap@zeeland.nl
mailto:Hans.Voogdt@Scheldestromen.nl
mailto:lex.den.toonder@schouwen-duiveland.nl


Informatiemarkt

• Informatiemarkt met

– Provincie Zeeland – Vincent Klap (Sparring)

– Gemeente Schouwen-Duiveland – Peter van 
Sante en Lex den Toonder

– Waterschap Scheldestromen – Hans Voogdt

– ZLTO – Ko de Regt en Monique Oostvogels

– AddVision – Michel en Mathijs



Tot slot

• Vragen en opmerkingen 


