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EU wil level playing field

Nitraatrichtlijn 2014 - 2018 - 2022

Kaderrichtlijn Water 2015 - 2021 - 2027



Herkomst fosfaat in regionale 
wateren  Maasstroomgebied
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Herkomst stikstof in regionale 
wateren  Maasstroomgebied

0

10

20

30

40

50

60

70

depositie landbouw overstorten effluent overige



Wat is nodig?

1. uitrol kennis

2. omgaan met variatie binnen percelen

3. uitrol innovaties



Meer informatie?

www.brabant.nl/precisiebemesting

precisiebemesting@brabant.nl

http://www.brabant.nl/precisiebemesting
mailto:precisiebemesting@brabant.nl


Kennisoverdracht bodem en water

Brabantse waterschappen
Minke Lagerwerf



Geringer grondstoffengebruik/gesloten 
kringloop

• Waterkwaliteitsverbetering stagneert ondanks 
verdere aanscherping mestwetgeving

• Verdere maatregelen nodig
• Bovenwettelijk,                                                          

vrijwillig maar niet                                         
vrijblijvend (DAW)

• Klimaat adaptatie:
waterconservering



Bodem als verbinding

• Win-win-win: productie, waterkwaliteit 
(nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen), 
waterkwantiteit (klimaatadaptatie)

• Innovaties => grootschalig toepassen
• Verloren kennis ophalen
• Koplopers zijn al                                                     

bezig, nu het peloton
• Praktisch 



criteria

• De mate waarin de activiteit bijdraagt aan kennis 
(thema’s,   maatregelen, demo’s,  begeleiding  op doelen)

• Praktisch toepasbaar & aansluiten bij behoefte 
en ontwikkelingen in landbouw   (handelingsperspectief 
boer, combi met demo’s)

• De kwaliteit van het projectplan  (ervaring, kwalificaties, 
back-up, uitdagend/creatief, borging van resultaat, betrokkenheid 
ketenpartners,  bereiken nieuwe doelgroep)

• De kosteneffectiviteit (spin-off, overhead, emissie reductie)



Vragen



1e tranche POP3: 3 openstellingen

Evelien Verbauwen
Programmamanager POP3 Brabant

Stimulus Programmamanagement
Provincie Noord-Brabant

22 september 2015



ELFPO Ú POP3 NL Ú POP3 Brabant



Stimulus|PNB RVO.nl
vanuit provinciale rol Beheersautoriteit (BA) als Betaalorgaan

Advisering aanvragers

Toets aanvragen op subsidiabiliteit

Financieel-technische toets

(Voorbereiding) kwalitatieve beoordeling

Beschikken op aanvragen (+ of -)

Projectbeheer en -controle checkt BA &

gebundeld uitbetalen voorschotten



Aandachtspunten/tips
• Onderbouwing aanvraag (i.v.m. tendersystematiek is na 11 

december geen aanvulling mogelijk)
• Uitvoering conform projectplan, projectplan en beschikking 

vormen de basis
• Volledigheid projectadministratie = aandachtspunt voor 

aanvrager/penvoerder (met o.a. facturen, urenadminstratie, 
onderliggende stukken)

En tot slot:
• Lees de Subsidieregeling en FAQ’s op www.stimulus.nl

– op korte termijn volgt aanvulling met formulieren en formats voor 
o.a. projectplan en bijlagen.

• Via deze site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief POP3 
Brabant

• Neem bij vragen contact op met Stimulus Programmamanagement:  
info@stimulus.nl, 040-2370100

http://www.stimulus.nl/
mailto:info@stimulus.nl

