
 

 

 

  

 

Factsheet POP3 Brabant – Innovaties voor precisiebemesting 
 

Openstelling Innovaties voor precisiebemesting op landbouwbedrijven  

 Paragraaf 2 van hoofdstuk 2 (Maatregelen) in de Subsidieregeling POP3 Brabant 

 Totaal beschikbare subsidie: € 4 miljoen 

 Subsidiepercentage = 40% 

 Min. subsidie = € 8.000. Max. subsidie = € 40.000 

 Max. projectduur = 2 jaar 

 Digitaal indienen projectvoorstellen van 2 november t/m 11 december 2015 via 

www.stimulus.nl (onder POP3 Brabant – aanvragen/beheren). 

 

Doel 

Deze openstelling is gericht op projecten met betrekking tot fysieke investeringen in 

systemen om de stikstofbenutting bij de teelt van gewassen te verbeteren, met als resultaat 

een emissievermindering van nitraat naar bodem, grond- en oppervlaktewater. Met deze 

openstelling wordt de landbouwsector uitgedaagd om te investeren in innovatieve systemen 

voor precisiebemesting die leiden tot een lagere milieubelasting. 

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Subsidie wordt verstrekt voor investeringen op het gebied van precisiebemesting in 

akkerbouw, weidebouw en vollegrondstuinbouw. 

 

Voor wie? 

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers of door samenwerkingsverbanden van 

landbouwers. Er kan (in wijking van artikel 1.3, tweede lid, onder a) subsidie namens een 

samenwerkingsverband worden aangevraagd door een penvoerder zonder 

rechtspersoonlijkheid. 

 

Specifieke voorwaarden 

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 

2.2.3 van de Subsidieregeling POP3 Brabant. Een voorbeeld is de voorwaarde dat het project 

grotendeels uitgevoerd wordt in of ten goede komt aan de provincie Noord-Brabant.  

 

In artikel 2.2.10 is daarnaast de verplichting opgenomen dat het project binnen twee jaar 

na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening wordt voltooid. 

 

NB: Algemene voorwaarden zijn opgenomen in Hoofdstuk 1 (Algemeen) van de 

Subsidieregeling POP3 Brabant en in de bovenliggende wetgeving waaronder Algemene 

Subsidieverordening Brabant (Asv), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Europese 

Verordeningen. Een concreet voorbeeld uit de subsidieregeling is de verplichting dat binnen 

twee maanden na ontvangst van de beschikking wordt gestart met de projectactiviteiten. 

 

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
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Conform de Subsidieregeling POP3 Brabant bedraagt de minimale subsidie € 8.000. Het 

subsidiebedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele kosten van het project, waarbij 

de subsidie 40% van de subsidiabele projectkosten bedraagt. Dat betekent dat de minimale 

subsidiabele projectkosten € 20.000 bedragen. De maximale subsidie bedraagt € 40.000.  

 

Informatie over welke kosten wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen in relatie 

tot de openstelling ‘Innovaties voor precisiebemesting op landbouwbedrijven’ is opgenomen 

in artikel 2.2.4 en 2.2.5 van de Subsidieregeling POP3 Brabant.  

 

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling 

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure om 

kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen mogelijk te maken. Hierbij vindt de projectselectie 

per openstelling plaats op basis van kwaliteit. 

 

De selectiecriteria die van toepassing zijn op de openstelling ‘Innovaties voor 

precisiebemesting’ zijn opgenomen in artikel 2.2.9 van de subsidieregeling POP3 Brabant. 

Elke projectaanvraag moet, wil deze in aanmerking komen voor subsidie, een minimum 

puntentotaal van 25 scoren op de volgende onderdelen: 

- het laten maken van bodemkaarten; 

- het laten maken van opbrengstkaarten; 

- systemen gericht op emissie arme uitstoot van stikstofhoudende meststoffen; 

- systemen gericht op bemesting via druppelslangen; 

- systemen gericht op het meten van stikstofgehalte van toegediende mest m.b.v. NIRS; 

- systemen gericht op rijenbemesting; 

- systemen gericht op het bij bemesting overslaan van urineplekken; 

- kwaliteit projectplan; 

- kosteneffectiviteit. 

 

Proces van aanvraag tot beschikking 

Tot uiterlijk 11 december 2015, 23:59 uur kunnen aanvragen worden ingediend. Daarna is 

indiening of aanvulling niet meer mogelijk. Aangeraden wordt echter om aanvragen zo vroeg 

mogelijk en niet pas op het laatste moment in te dienen. 

  

Stimulus Programmamanagement controleert binnengekomen aanvragen op 

ontvankelijkheid en bericht hierover richting aanvrager. Vervolgens is het tot en met 

uiterlijk 11 december mogelijk om aanvragen aan te vullen. Laat indienen verkleint de kans 

op tijdige terugkoppeling van de controleresultaten. De verantwoordelijkheid voor tijdige, 

volledige en juiste indiening van aanvragen ligt volledig bij de aanvrager. 

 

Alleen ontvankelijke aanvragen, aanvragen die volledig zijn ingediend en die voldoen aan de 

subsidievereisten zoals genoemd in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 

3 Noord-Brabant 2014-2020, worden in behandeling genomen.  

 

Alle ontvankelijke aanvragen worden getoetst op financieel-technische zaken op basis van 

het aanvraagformulier en de (verplichte) bijlagen. Deze aanvragen worden daarnaast 
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kwalitatief beoordeeld en gerangschikt op basis van de selectiecriteria (zie artikel 2.2.9 van 

de Subsidieregeling POP3 Brabant). 

 

Nadat de ontvankelijke aanvragen zijn gerangschikt zal Stimulus Programmamanagement de 

financieel-technische toets verder afronden. Naar aanleiding van deze toets is het mogelijk 

dat vragen worden uitgezet bij de aanvragers. Na tijdige en afdoende beantwoording van 

deze vragen, worden de gerangschikte aanvragen behandeld op volgorde van puntenaantal 

beginnend bij de aanvraag met de meeste punten.  

 

De aanvragen die binnen de subsidieplafond vallen en voldoen aan de voorwaarden voor 

subsidie ontvangen een subsidiebeschikking. Aanvragen die buiten het subsidieplafond 

vallen, kwalitatief onvoldoende zijn of niet voldoen aan voorwaarden voor subsidie 

ontvangen een afwijzingbeschikking. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na 

afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie. 

 

Meer informatie 

Kijk op de website www.stimulus.nl voor uitgebreide informatie. Voor meer informatie over 

de openstelling ‘Innovaties voor precisiebemesting’ kunt u terecht bij Stimulus 

Programmamanagement, via 040 237 01 00 of info@stimulus.nl.  

 

Deze factsheet is een samenvatting. Voor de volledigheid moet u kennisnemen van de 

subsidieregeling. U kunt geen rechten ontlenen aan deze factsheet.  
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