Financiële ondersteuningsmogelijkheden effectieve investeringen glastuinbouw
Het project “DuurSaamGlashelder” is door het waterschap Hunze & Aa’s en het waterschap
Vechtstromen opgepakt om glastuinbouwbedrijven te ondersteunen bij het verminderen van
emissies naar het oppervlaktewater, grondwater en riool.
Het project gaat uit van verschillende activiteiten en maatregelen die moeten bijdragen aan de
vermindering van emissies vanuit de glastuinbouw.
Een van de activiteiten in het project is het stimuleren van het nemen van effectieve fysieke
maatregelen die bijdragen aan de vermindering van emissies vanuit de glastuinbouw . Tuinders die
meedoen aan de bedrijfsscan bepalen samen met de adviseur en van het bevoegd gezag, de te
nemen maatregelen in de vorm van fysieke investeringen. De basis van de goedkeuring is het plan
van aanpak waarin de te nemen effectieve maatregelen zijn benoemd.
Voor het doorvoeren van effectieve fysieke maatregelen door de glastuinders zijn vanuit het project
‘DuurSaamGlashelder’ financiële middelen beschikbaar gesteld. De bijdrage bedraagt maximaal 40%
van de investeringskosten* tot een maximum van € 2.500,- per tuinder met een minimum
investeringsbedrag van € 2.500,-, voor de volgende effectieve maatregelen:
a. Investeringen in zuiveringssystemen van drainagewater en afvalwater zonder restlozing gericht
op zuivering nutriënten én vermindering restlozingen nutriënten;
b. Investeringen t.b.v. recirculatie en/of creëren van gesloten kringlopen;
c. Investeringen in herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening met als doel het tegengaan van
erfafspoeling;
d. Investeringen in sensor-gestuurde of andere selectieve of gericht spuitapparatuur;
e. Investeringen in aanleg helofytenfilters in nabijheid watergang;
f. Investeringen in mechanische onkruidbestrijding;
g. Investeringen in beslissingsondersteunende systemen beregening;
h. Investeringen in beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen;
i. Investeringen in maatregelen gericht op het bemesten op basis van waarnemingen van
gewasonttrekking;
j. Investeringen ten behoeve voor teelten uit de grond en/of substraat met recirculatieplicht en
nullozing;
k. Investeringen in grondgebonden teelt voor verhoging van organische stofgehalte door stikstof
en/of fosforarme gewasresten toe te passen;
l. Investeringen voor het zuiveren van drainage water gericht op nutriënten.
* = Onder investeringskosten wordt verstaan;
1) de kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
en de installatiekosten
2) De kosten van tweedehands goederen tot maximaal de markwaarde van de activa en de installatiekosten en de
kosten die met de installatie gepaard gaan niet zijnde eigen arbeidskosten.

Hoe komt de glastuinder in aanmerking voor de financiële bijdrage?
 Stap 1: aanvragen bedrijfsscan
De basis voor het bepalen van de effectiviteit van de fysieke maatregel wordt bepaald op basis
van een bedrijfsscan. De bedrijfsscan kan worden aangevraagd door een email te sturen aan:
duursaamglashelder@projectenltonoord.nl De bedrijfsscan kan worden aangevraagd tot 15
maart 2018.
 Stap 2: bedrijfsadviesplan c.q. scan
Na aanmelding voor de scan zal een bedrijfsadviseur langskomen om de kansen op het gebied
van de vermindering van emissies voor de locatie in kaart te brengen. De adviezen zullen worden
opgenomen in een bedrijfsscan of bedrijfsadviesplan.
 Stap 3: bespreken resultaten en inventariseren van kansen
Na ontvangst van de bedrijfsscan zal de tuinder met de bedrijfsadviseur en het bevoegd gezag
een afspraak maken om de resultaten van het bedrijfsadviesplan te bespreken. Tevens wordt in
het gesprek bekeken welke maatregelen uit de scan eventueel in aanmerking komen voor
subsidie en zullen de voorwaarden worden besproken. Het bevoegd gezag legt de gemaakte
afspraken vast in een brief. In de brief staan de maatregelen die de tuinder gaat nemen en het
bijbehorende tijdspad.
 Stap 4: Melding
De tuinder meldt de voorgenomen investering voorzien van offerte aan
duursaamglashelder@projectenltonoord.nl
 Stap 5: Uitbetaling
Na verstrijken van het afgesproken tijdspad in stap 3 komt het bevoegd gezag langs voor een
controle. Als alles in orde is bevonden ontvangt de tuinder een bevestiging hiervan in de vorm
van een brief. Met dit schriftelijk akkoord van het bevoegd gezag en met overlegging van de
facturen kan de tuinder binnen drie maanden na controle , een verzoek indienen bij
duursaamglashelder@projectenltonoord.nl voor uitbetaling van de subsidie . Na drie maanden
vervalt het recht op uitbetaling.
Het totale beschikbare budget bedraagt:
a) Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa’s € 70.000,00
b) Voor het beheersgebied van het waterschap Vechtstromen in de provincie Drenthe €34.800,00.
c) Voor het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest in de provincie Groningen €10.000,00
Let wel: Het budget is beperkt. Dus als het plafond is bereikt kan er geen subsidie meer verstrekt. De
volgorde van toekenning binnen het beschikbare budget komt overeen met de volgende van de
ingediende aanvragen.
De aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door de glastuinder. De aanvraag dient vergezeld
te gaan van een offerte van de te ondernemen fysieke investering en verklaring bevoegd gezag dat
de investering voortvloeit uit de scan en daarmee samenhangend plan van aanpak. In de aanvraag
wordt ook opgenomen het moment waarop de investering dient te zijn verricht wat voortvloeit uit
het plan van aanpak uit de scan.

De uitbetaling van de fysieke investering geschiedt na betalingsbewijs investering en akkoord vanuit
bevoegd gezag na afronding controle uitvoering plan van aanpak volgend uit scan.
Het investeringsbudget kan niet overschreden worden. Zodra het beschikbare budget is toegewezen
zullen geen aanvragen meer worden toegekend.
De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst waarbij de melding vanuit de
adviseur en of bevoegd gezag van voorgenomen investering leidend is.
De informatie over de stimuleringsregeling wordt o.a. via de nieuwbrief gecommuniceerd en tijdens
de opname van de scans en de bespreking daarvan.

