
Factsheet 10: Opslag & hergebruik water industrie/bebouwd gebied (collectief 

gebruik) 

 
Toelichting 

Omschrijving maatregel 

Industrie en bijvoorbeeld afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben reststromen 
van water. Deze kunnen, al dan niet verder gezuiverd, gebruikt worden als 
gietwater. Ook drinkwaterbedrijven kunnen een reststroom leveren. Er zijn 
voorbeelden van bedrijven die hun eigen (collectieve) opvang- of 
zuiveringsvoorziening hebben voor afvalwater. 

Subsidiabele sectoren 
Akkerbouw Boomkweek Fruit Grasland Tuinbouw Glastuinbouw 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bijzonderheden sectoren: 
Afhankelijk van de gevraagde waterkwaliteit en de aangeboden waterkwaliteit is 
(na)zuivering wel of niet noodzakelijk. 

Relevant voor: 
(deelgebieden) 

Alleen relevant voor bedrijven op relatief korte afstand van een water leverende 
industrie of RWZI, gezien de kosten van aanleg van infrastructuur. 

Advies gebruik/ 
opmerkingen 

Goede afspraken met de water leverende industrie of het waterschap over de 
hoeveelheid van levering en kwaliteit vormen de eerste basis voor de 
samenwerking voor het hergebruik. Een gemeenschappelijke/gekoppelde 
opslagvoorziening als buffer is wenselijk voor het effectief gebruik van het 
afvalwater in perioden van droogte. Zowel aanleg van het aanvoersysteem en 
verdeelsysteem als een (collectieve)  opslag zijn subsidiabel. 

Potentiële waterbesparing 
(%) 

Indicatief:  5 tot 10% waterbesparing is mogelijk voor iedere deelnemende 
ondernemer door onderlinge optimalisatie van de (gedeelde) bassingrootte en 
verdeling van water voor beregening. 

Randvoorwaarden subsidie: 

Voorbereidingskosten voor de planvorming zijn gedeeltelijk subsidiabel, mits 
deze binnen een jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag zijn 
begonnen. In de aanvraag dient te worden opgenomen: inschatting van de 
hoeveelheid hergebruikt water en omvang opslagvoorziening indien van 
toepassing. 

Subsidievergoeding Percentage op investering: 40%. 

Controle 

Bedrijfsbezoek 1: Tijdens het eerste bedrijfsbezoek worden de 
subsidieaanvragen en plannen met de desbetreffende ondernemers (agrariër en 
het bedrijf waar het water van afkomstig is) doorgenomen en worden de 
afspraken en voorwaarden voor subsidieverlening besproken.  

Bedrijfsbezoek 2: Het tweede bedrijfsbezoek zal plaatsvinden wanneer het 
systeem is geïnstalleerd en in werking is. Dan zal worden bepaald of de 
afgesproken maatregel volgens afspraken en voorwaarden is gerealiseerd. 

Bewustwording en 
kennisdeling 

Vastleggen informatie: Een voorwaarde voor subsidieverlening is het vastleggen 
van de volgende informatie door de agrariërs: inschatting van de hoeveelheid 
water dat wordt aangevoerd van het bedrijf, omvang opslagvoorziening, aantal 
beregeningsgiften per bedrijf inclusief hoeveelheden per keer per perceel en de 
ingeschatte besparing t.o.v. de toepassing zonder de maatregel. De 
waterbesparing kan worden geschat door  het registreren van de waterhoogte 
in de opslagvoorziening. De ervaringen en de (tussen)resultaten zullen tijdens 
de 2

e
 controle en kennisuitwisselingen met andere ondernemers worden 

besproken.  

Kennisuitwisseling: Gevraagd wordt om gedurende de openstelling van de 
subsidieregeling (t/m 2021) minimaal 2 keer ervaringen uit te wisselen met het 
waterschap, (Z)LTO en andere ondernemers. Hierbij komen onderwerpen aan 
de orde zoals ervaringen met de maatregel, waterbesparing, gebruikersgemak, 
energiekosten en tijdsinvestering. 



 


