Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel
Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. Agrariërs en het
agrobedrijfsleven hebben belang bij het behoud van een effectief middelenpakket en bij een positief imago. Dat
kan als de emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder worden teruggedrongen. U kent wellicht de
‘zwakke’ plekken in de inrichting van uw erf en de conditie van uw percelen. Er zijn verbetermaatregelen en u
wordt op weg geholpen door een investeringssubsidie.

Inrichting erf en perceel
Toen de erven van Flevoland werden aangelegd en ingericht, was er nog
geen Kaderrichtlijn Water (KRW). We waren ons minder bewust van het
belang van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de risico’s daarvoor
vanuit de land- en tuinbouw. Tegenwoordig zijn agrarische ondernemers
zich hiervan terdege bewust. Ook hevige regenbuien noodzaken de
ondernemers om water van het land snel af te voeren naar de sloot.
Terwijl iedere agrariër zich zo goed mogelijk aan de wet- en regelgeving
houdt, lukt het niet om als Nederland te kunnen voldoen aan alle
Europese waterkwaliteitseisen (KRW en Nitraatrichtlijn). Dat kan
verbeteren als ondernemers extra willen investeren. Die investeringen
kunnen worden vergoed uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3), dat mede wordt gefinancierd uit het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid van de EU. Een speciale regeling hiervoor wordt
opengesteld tussen 16 oktober 2017 en 10 december 2017.
Aanvragen
Investeringen die passen binnen deze openstelling, komen in aanmerking
voor 100% vergoeding. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Het
minimale subsidiebedrag per aanvraag is 20.000 euro. Ingediende
aanvragen worden door een adviescommissie beoordeeld op basis van
de volgende criteria: effectiviteit, haalbaarheid, kosteneffectiviteit en
urgentie.
Emissiebeperking
Af- en uitspoeling van erf en perceel (bodem) zijn belangrijke routes
waarlangs nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het
oppervlaktewater terechtkomen. Hiernaast treft u voorbeelden aan van
investeringen waarmee deze erf- en perceelemissies kunnen worden
teruggedrongen. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden.

Robuuste (her)inrichting van het erf
Maak van de erfrand een groen filter!


Door het erfwater los te koppelen van de terreinriolering
en oppervlakkig te laten afwateren via in te richten
“groene erfranden”, komen minder vervuilende stoffen in
het oppervlaktewater terecht.
 Op veel erven in Flevoland ligt de vulplaats van de
spuitmachine naast de sloot. Dat vergroot de kans op
emissie. Door de vulplaats verder weg van de sloot te
realiseren, verkleint u dat risico.
 Door een overkapping te plaatsen over fusten (kisten)
en landbouwmachines, kunnen geen resten
gewasbeschermingsmiddelen afspoelen tijdens
regenbuien.
 Het aanleggen van een (overdekte) wasplaats met
vloeistofdichte vloer en een opvangbuffer met
zuiveringsvoorziening.
 …… Vult u aan, het moet passen in uw bedrijfsvoering.
Dit zijn enkele bouwstenen voor een erf(her)inrichtingspakket om een toekomstbestendig erf te realiseren. Voor
sommige ondernemers is een voorziening (maatregel) al
verplicht en daarmee niet meer bovenwettelijk. Tip: laat u
altijd goed voorlichten.

Meer informatie:
https://www.flevoland.nl/dossiers/plattelandsontwikkeling-(pop3)/regeling-niet-productieve-investeringen-water

Richt je perceel anders in
Om afspoeling van het perceel te verminderen, is investeren
in de bodemkwaliteit belangrijk. Als u dit doet, heeft dat
meestal ook een positieve invloed op het opbrengend
vermogen van de grond. In dat geval kunt u deze
subsidieregeling helaas niet gebruiken. Waar kunt u wel in
investeren? In alles, als het maar geen effect heeft op de
productie. Enkele voorbeelden:





Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Aanleg van vaste bufferstroken langs de sloot.
Aanleg van infiltratiegreppels.
…… Vult u aan, het moet passen in uw
bedrijfsvoering.

Bij deze maatregelen moet u goed aangeven hoe u de
investering borgt.
Deze informatie wordt u door het Actieplan Bodem & Water, een
samenwerking van LTO Noord, Provincie Flevoland en Waterschap
Zuiderzeeland, aangeboden. De openstelling van POP3 is een
verantwoordelijkheid van de provincie.

