
 

 

                       

 

 

Aanvraagformulier subsidie beperken gevolgen erfafspoeling 2020-2021 

 

Bedrijfsgegevens 

Naam aanvrager  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondentie adres  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon   ………………………………………………………………………………………………………………. 

Inschrijving KvK  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Locatie subsidie aanvraag ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Subsidie is bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten van de agrarische ondernemer.  

 

Iedere agrarische ondernemer binnen het werkingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland 

kan subsidie aanvragen. Aanvraag in te dienen bij de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG 

Schipluiden. 

 

Doelstelling subsidie 

De subsidie is gericht op het stimuleren van het beperken van erfafspoeling met als doelen: 

- door het stimuleren van bovenwettelijke maatregelen de kwaliteit van het oppervlaktewater te 

verbeteren en daarmee bij te dragen aan betere kwaliteit van water voor het vergroten van de 

mogelijkheden gericht op het versterken van de biodiversiteit; 

- door een verbetering van de algehele milieu- en hygiëneomstandigheden bij te dragen aan de 

versterking van de kwaliteit van het landschap binnen het werkingsgebied van deze 

verordening. 

 

Te verstrekken bijlagen 

De aanvraag om subsidie wordt in behandeling genomen nadat deze volledig is ingevuld, ondertekend 

en minimaal is voorzien van de volgende bijlagen: 

o Erfscan; een plan dat minimaal beschrijft welke bovenwettelijke maatregelen de ondernemer gaat 

toepassen om de gevolgen van erfafspoeling te beperken 

o Plattegrond van de huidige situatie met daarop aangegeven de geplande situatie na afronding van 

de werkzaamheden 

o Offerte van de uit te voeren werkzaamheden 

o Bij eigen werkzaamheid een raming van het aantal eigen in te zetten uren (€ 14,- per uur) en 

aantal uren gebruik graafmachine (€ 10,- per uur). Deze uren moeten opgenomen zijn in de 

erfscan. 

 

Aanvraag subsidie 

Ondergetekende verzoekt subsidie voor de volgende maatregelen: 

o aanleg van een opvangvoorziening voor vrijkomend perssap bij al bestaande opslagen voor 

ruwvoer onder de 40% droge stof en/of de opvang van percolaat dat vrijkomt bij de opslag van 

kuilvoer of bij producten. Totale kosten exclusief BTW € …… . 

o op afschot brengen van de vloer van de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging. Totale kosten 

exclusief BTW € …… . 

o aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor schoon water en/of perssap en percolaat in de 

ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging van deze opslag. Totale kosten exclusief BTW € …… . 

o aanleg van straatkolken, riolering en aansluiting op een opvangvoorziening voor de opvang van 

mest en mestvocht vanaf het koepad. Totale kosten exclusief BTW € …… . 

o aanleg van een opvangvoorziening voor vaste mest, waarbij deze voorziening wordt voorzien van 

een vloeistofkerende vloer of het realiseren van een rechtstreekse aansluiting op de mestkelder 

Totale kosten exclusief BTW € …… .  



o aanleg van een opvangvoorziening van mestvocht bij de vaste mestopslag, indien deze vaste 

mestopslag is voorzien van een vloeistofkerende vloer. Totale kosten exclusief BTW € …… . 

Verklaring bedrijfsmaatregelen 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij in zijn bedrijfsvoering de volgende maatregelen doorvoert om 

de gevolgen van erfafspoeling zoveel mogelijk te voorkomen:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uitbetaling subsidie 

De subsidie wordt uitbetaald in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin een ontvankelijke 

gereedmelding is ingediend. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen indien de aanvrager op het 

moment van gereedmelding niet voldoet aan de minimale wettelijke eisen ten aanzien van 

erfafspoeling richting het oppervlaktewater (artikel 10 verordening in relatie tot Activiteitenbesluit). 

De ondernemer die op het moment van aanvraag van de subsidie voldoet aan de minimale wettelijke 

eisen ten aanzien van erfafspoeling richting het oppervlaktewater kan een voorschot op de subsidie 

aanvragen van 50% van de subsidiabele kosten. Als aan deze voorwaarde is voldaan, kan het 

voorschot aangevraagd worden door onderstaande gegevens in te vullen. 

o Ondergetekende vraagt een voorschot van 50% van de berekende subsidie. Het restant van de 

subsidie wordt uitgekeerd na gereedmelding en definitieve vaststelling van de subsidie.  

Uitbetaling op bankrekening: 

 

IBAN ……………………………………………………… ten name van …………………………………………………………………  

 

Met de ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager: 

 Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn; 

 Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard 

of dat daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend; 

 Geen onderneming in moeilijkheden te zijn (artikel 2, onder 18 van de Verordening (EU), nr. 

651/2014 van de Europese Commissie). 

 

 

 

-----------------------------------------   --------------------------------------------------- 

(datum en plaats)     (handtekening aanvrager) 

 

 

 

Let op: 

- Subsidie wordt niet uitbetaald als opdracht is verleend voordat op de subsidieaanvraag een besluit 

is genomen. 

- Subsidie wordt niet toegekend indien sprake is van een vervangingsinvestering. 

- Op de aanvraag om subsidie is de “Verordening subsidie beperken gevolgen erfafspoeling 2020-

2021” van toepassing. 

- Voor de subsidie beperken gevolgen erfafspoeling is maximaal € 100.000,- (subsidieplafond) 

beschikbaar. 

- Niet voor subsidie komen in aanmerking wettelijke maatregelen, maatregelen die niet of 

onvoldoende bijdragen aan het doel van de subsidie en maatregelen die leiden tot een hoger 

kwaliteitsniveau dan algemeen gebruikelijk is binnen de agrarische sector. 


