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FACTSHEET VOUCHERREGELING  
GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND

ZOETWATER
Onderdeel 1A: Kennis ophalen

Voucherregeling zoetwater
Schouwen-Duiveland heeft in toenemende mate te kampen 
met verzilting, bodemdaling, meer extreme neerslag en 
langere periodes van droogte door klimaatverandering. 
Gemeente Schouwen-Duiveland is volop bezig met de 
verandering naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend 
zoetwatersysteem in het landelijke gebied om in de 
toekomst een vitaal en leefbaar platteland te behouden. 

Kansrijke oplossingen om water te bergen en toe te passen 
die bijdragen aan duurzame landbouw en natuurbeheer wil 
de gemeente stimuleren door middel van een 
voucherregeling. Deze vouchers sluiten aan op de lopende 
projecten in de Broedplaats Zoetwater Schouwen-
Duiveland, maar zijn ook beschikbaar voor agrariërs uit 
Schouwen-Duiveland die hier nog niet aan deelnemen. 

Doel onderdeel 1A
Onderdeel 1A van de voucherregeling zoetwater heeft als 
doel om innovatiekracht van agrariërs op Schouwen-
Duiveland te bevorderen door het inkopen van kennis of 
advies en ondersteuning bij het uitwerken van (water)
plannen.

Wie kan subsidie aanvragen?
De investeringsvouchers zijn beschikbaar voor agrarische 
ondernemingen die gevestigd zijn op Schouwen-Duiveland. 
De activiteiten die voortkomen uit de subsidietoekenning 
moeten plaatsvinden op Schouwen-Duiveland. 

Waarvoor kan subsidie worden 
aangevraagd?
Binnen onderdeel 1A van de voucherregeling zoetwater kan 
er voor verschillende activiteiten subsidie worden 
aangevraagd. Onderstaande voorbeelden zijn 
projectideeën die in aanmerking voor subsidie kunnen 
komen. 

Mogelijke activiteiten: 
• Ondersteuning bij het uitwerken en onderbouwen van 

plannen voor innovaties in de beschikbaarheid van 
zoetwater voor toekomstbestendigheid. 

• Inkoop van (technische) kennis of adviezen kan in 
overleg bij kennisinstellingen, adviesbureau of ander 
MKB bedrijven. 

• Ondersteuning bij planvorming voor het oplossen van 
het zoetwatergebrek of het opstellen en uitwerken van 
een bedrijfswaterplan.

• Analyses van knelpunten in bijvoorbeeld de bodem of 
het watersysteem kunnen een richting geven om te 
innoveren, zoals: 
− analyse waterbehoefte in relatie tot teeltplan;
− bodemanalyse; 
− grondwateranalyse;
− analyse zoute kwel of grondwater;
− aanwezigheid van zoetwaterlenzen; 
− advies waterbeheervoorziening; 
− advies duurzaam bodembeheer; 
− landbouwkundig advies.
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Als er subsidie wordt aangevraagd via de voucherregeling 
zoetwater, dan bedraagt de maximum bijdrage vanuit deze 
regeling 50 %, met voor onderdeel 1A een maximale 
subsidiebijdrage van € 10.000.

Overige voorwaarden
• De aanvraag moet gericht zijn op innovatieve 

investeringen in zoetwater beschikbaarheid (-opvang, 
-opslag, -opwerking alsmede in vermindering in 
verbruik).

• De agrarisch onderneming gevestigd op Schouwen-
Duiveland dient de hoofdaanvrager te zijn en kan 
daarbij ondersteund worden door een gemandateerd 
intermediair.

• Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor 
aankopen of activiteiten die nog niet zijn begonnen 
voordat de aanvraag tot steunverlening is ingediend. 
Daarmee zijn alleen de kosten subsidiabel die na het 
indienen van de aanvraag gemaakt worden.

• De maximale looptijd van de projecten in onderdeel 1A 
zijn 1 jaar, daarna dient het project in 8 weken te 
worden verantwoord. Kosten die na dat jaar gemaakt 
zijn kunnen niet worden meegenomen.

• De opgedane kennis die mede tot stand is gekomen 
door deze regeling dient gedeeld te worden onder de 
voorwaarden zoals die zijn afgesproken binnen de 
Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland.

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen vanaf 15 juli 2022. Dit kan 
worden gedaan door het invullen van het online formulier 
en door het uitwerken vaneen projectplan aan de hand van 
een aantal verplichte componenten. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van schouwen-duiveland.nl en op 
livinglabschouwen-duiveland.nl 

Beoordeling
Subsidieaanvragen voor onderdeel 1A worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende 
aanvragen. Er geldt hiervoor een continue openstelling 
totdat het subsidieplafond voor dit onderdeel, samen met 
onderdelen 1B en 1C, bereikt is. 

Hulp nodig bij de aanvraag?
Gemeente Schouwen-Duiveland heeft AddVision 
Projectontwikkeling en -management gevraagd u te helpen 
met het gereed maken van uw aanvraag. Zij denken graag 
met u mee over de aanvraag. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Michel Carol via e-mail of telefonisch 
06 57 88 98 57.

Totaal beschikbare subsidie  €  1.000.000 
Budget onderdeel 1 A-B-C €  300.000 
Budget onderdeel 2  €  700.000
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