
POP3+ Openstelling Fysieke Investeringen 

2022 water & regulier
15 september 2022 t/m 31 oktober 2022



Programma

• Welkom en inleiding subsidieregeling
• Gedeputeerde Jo-Annes de Bat 

• Toelichting Water openstelling
• Maja van Putte, Provincie Zeeland

• Toelichting innovatie openstelling
• Maja van Putte, Provincie Zeeland

• Toelichting aanvraagprocedure
• Chris Meere, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

• Afsluiting 
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Investeringslijsten

• Vooraf benoemde en vastgestelde concrete investeringen die direct ten goede komen aan de 

agrarische sector 

• Brede uitrol van innovaties

Twee openstellingen met een eigen investeringslijst

• Waterinvesteringen

• Machines / installaties
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Tot stand komen regeling

• Vanuit wensen in de sector 

• Succesvolle regelingen in 2018 en 2019

• Veel afwijzingen binnen de EHF regeling

• Provincie in samenwerking met ZLTO, ZAJK en Waterschap Scheldestromen

• Binnen context thema’s POP3 
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Thema’s POP3

A. Van kostenreductiestrategie naar meerwaardestrategie

B. Beter beheer van productierisico’s 

C. Geringer grondstoffen gebruik en een gesloten kringloop, emissievermindering

D. Klimaatmitigatie

E. Klimaat adaptatie

F. Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid

G. Biodiversiteit en de omgevingskwaliteit
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Openstelling Fysieke Investeringen Water

Fysieke investeringen water
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Waterinvesteringen
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Openstelling Fysieke Investeringen Water

• 8 categorieën op de lijst 

• Iedere categorie heeft een score. 

• Maximum: 19 punten

• Minimum: 10 punten

• Hoe hoger de score hoe groter de kans op honorering

• Een landbouwer kan 1 maal één aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen, scores 

worden dan een gemiddelde). 

• Openstelling vanaf 15 september 2022 09.00 uur t/m 31 oktober 2022 17.00 uur. 

• Totaal budget € 3.000.000

• Subsidie 40%, waarvan de helft uit Europa en de helft van nationale overheden
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Openstelling Fysieke Investeringen Water

• Minimum subsidie € 5.000

• Maximum subsidie € 50.000 

• Totaal investeringsbedrag: 

• Minimaal € 12.500

• Maximaal € 125.000 
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De categorieën 

1 Klimaat adaptieve, peilgestuurde drainage 19 punten

2 Stuwtjes 18 punten

3 Ondergrondse waterberging 18 punten

4 Materieel voor bewerking percelen om kans op perceelafspoeling te 

reduceren

17 punten

5 Precisieberegening en irrigatie 16 punten

6 Waterbeheer voorzieningen verlaging van risico’s van verontreiniging door 

erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, 

akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

16 punten

7 Bovengrondse wateropvang (incl. hemelwateropvang) 15 punten

8 EC meters en monitoringssensoren 10 punten
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1. Klimaatadaptieve, peilgestuurde drainage

Subsidiabel

• Aanleg klimaat adaptieve, peilgestuurde, regelbare drainage

• Aanpassing van bestaande peilgestuurde (regelbare) drainage met een extra ontluchtingsdrain

Let op!

In geval u vergunningsplichtig bent, moet een bewijsstuk van de start van de vergunningsprocedure 

worden meegezonden met de subsidieaanvraag.
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2. Stuwtjes

Subsidiabel

De aanschaf en aanleg van: 

• Waterconserveringsstuw;

• Knijpstuw;

• Zoete stuw;

Let op!

In geval u vergunningsplichtig bent, moet een bewijsstuk van de start van de vergunningsprocedure 

worden meegezonden met de subsidieaanvraag.
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3. Ondergrondse waterberging

Subsidiabel

• Voorzieningen voor ondergrondse wateropslag waaronder freshmaker, kreekrug-

infilstratiesystemen en diepdraininfiltratie.

Let op!

In geval u vergunningsplichtig bent, moet een bewijsstuk van de start van de vergunningsprocedure 

worden meegezonden met de subsidieaanvraag.
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4. Perceelafspoeling reducerend materieel

Omschrijving

Gericht op vermindering perceelafspoeling.

Subsidiabel

• Drempelmachine voor ruggenteelten

• Greppel/sleuvenfreesmachine
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5. Precisieberegening en irrigatie

Omschrijving

Investeringen in gerichte (elektrische) beregeningsbevloeiingssystemen. 

Subsidiabel

• Software voor sensor-gestuurde irrigatie 

• Dripirrigatie/druppelslangen incl. besturing voor beregening/irrigatie

• Aanschaf vlaksproeiers (alleen in combinatie met beregeningsbomen);

• Aanschaf beregeningsboom;

• RWS (Root Watering System);

• Laagvolume sproeier ten behoeve van nachtvorstbestrijding.

• Elektrische aansturing van deze beregeningsbevloeiingsapparatuur

Niet-subsidiabel

• Reguliere beregeningshaspels en slang

• Pompen en aggregaten 
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6. Waterbeheer voorzieningen

Subsidiabel

• Aanleg van overdekte verharde, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachines, inclusief 

een voorziening voor opvang en opslag en zuivering of verdamping van waswater.

• Biologisch of ander zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachines (dat wil 

zeggen de aanschaf en aanleg van een vloeistofdicht biologisch zuiveringssysteem of de 

aanschaf van zuiveringssystemen die werken op basis van onder andere ozon of UV).

• Systemen voor de verdamping van was- en spoelwater van spuitmachines.

• Aanleg en inrichting van een erf waarbij erfwater wordt opgevangen voor afvoer of verwerking 

middels zuiveren of verdampen (gesloten erf voor gewasbeschermingsmiddelen)

• Kistenwasser inclusief opvang restwater voor afvoer of verwerking (zuiveren of verdampen)

• Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van 

regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer;
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6. Waterbeheer voorzieningen

Subsidiabel

• Aanvullende erf-en zuiveringsvoorzieningen voor de bollenteelt met spoelwater.

• Waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

• Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen.

• Opvang- en afvoersysteem van perssappen (onder sleufsilo’s).

• Bijbehorende installatiekosten
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6. Waterbeheer voorzieningen

Niet-subsidiabel

• Systemen voor het lozen van drain- of afvalwater vanuit kassen.

• Overkapping voor een voederopslag;

• Overkapping voor een mestopslag;

• Kosten voor herinrichting van het erf;

• Erfverharding;

• Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering;

• Spoelplaats (voor materieel anders dan een spuitmachine e.d.)

• Kuilplaten;

• Installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is 

of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater; 

Waterzuiveringsinstallatie
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7. Bovengrondse wateropvang

Subsidiabel

• Waterbassins ten behoeve van hemelwateropvang inclusief bijbehorende pijpleidingen 

voorzieningen ten behoeve van de opvang van hemelwater van daken, bijbehorende 

installatiekosten, hekwerk, taludbescherming, graafwerk en de aanleg van een opvangput voor 

het verdund uitrijden van mest in het kader van stikstofemissiereductie en waterbesparing.

Let op!

In geval u vergunningsplichtig bent, moet een bewijsstuk van de start van de vergunningsprocedure 

worden meegezonden met de subsidieaanvraag.
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8. EC meters en monitoringssensoren

Omschrijving

Investeringen in meet- en monitoringsapparatuur voor het meten van onder andere de dikte en 

diepte van de waterlens en meten van bodemverdichting.

Subsidiabel

• EC meters en monitoringssystemen voor het bepalen van vocht-, zuur- en zoutgehalte

• Beslissingsondersteuning op basis van sensordata en monitoring

• Meet- en monitoringsapparatuur voor het meten van onder andere de dikte en diepte van de 

waterlens, meten van bodemverdichting, PH meters, continuemeters, penetrometers. Bij 

aanschaf kan ook de bijbehorende software ten behoeve van interpretatie worden gesubsidieerd.

• Continuemeters

• Grondwatermeters
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8. EC meters en monitoringssensoren

Subsidiabel

• Oppervlaktewatermeters bij beregening uit oppervlaktewaters

• Penetrometers

• PH meters

• Vochtsensoren

• Fosfaat- en nitraatmeter

Let op! 

• Abonnementen op software updates en servicecontracten zijn niet subsidiabel. Behalve indien 

deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk 

is voor het correct functioneren van de investering gedurende de instandhoudingsperiode van 5 

jaar.
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Samenvatting van deze openstelling:

• Minimaal subsidiebedrag per aanvraag € 5.000 maximaal kan € 50.000 subsidie worden 

aangevraagd.

• Subsidiepercentage 40%;

• Investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 12.500 te bedragen;

• Een landbouwer kan 1 maal één aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen, scores 

worden dan een gemiddelde);

• Totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel: € 3.000.000;

• Bijbehorende installatiekosten zijn subsidiabel;

• Indienen is mogelijk tussen 15 september 2022 09.00 uur en  31 oktober 2022 17.00 uur.
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Openstelling Fysieke Investeringen

Fysieke investeringen

machines / installaties
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Openstelling Fysieke Investeringen Innovatie

• 12 categorieën op de lijst 

• Iedere categorie heeft een score. 

• Maximum: 19 punten

• Minimum: 12 punten

• Hoe hoger de score hoe groter de kans op honorering

• Een landbouwer kan 1 maal één aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen, scores 

worden dan een gemiddelde). 

• Openstelling vanaf 15 september 2022 09.00 uur t/m 31 oktober 2022 17.00 uur.

• Totaal budget € 3.000.000

• Subsidie 40%, waarvan de helft uit Europa en de helft van nationale overheden
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Openstelling Fysieke Investeringen Innovatie

• Minimum subsidie € 5.000

• Maximum subsidie € 50.000 

• Totaal investeringsbedrag: 

• Minimaal € 12.500

• Maximaal € 125.000

• Zelfrijders en trekkers zijn niet subsidiabel (m.u.v. cat. 2)
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De categorieën 

26

1 Robotisering - duurzame bestrijding 19 punten

2 Elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, gericht op het uitoefenen van 

landbouwgerichte activiteiten

19 punten

3 Systemen voor structuur behoud in de bodem 19 punten

4 Beslissingsondersteunende (software-)systemen voor de land- en tuinbouw 19 punten

5 Aanpassing klimaatverandering 18 punten

6 Spuitmachines met restvloeistofreductie of drift reductie 17 punten

7 Duurzame energie en warmtewinning 17 punten

8 Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste 

rijpaden en mechanische onkruidbestrijding

16 punten

9 Precisie bemesting 16 punten

10 Vergistingsinstallaties 16 punten

11 Luchtwassersysteem in de veehouderij 13 punten

12 Koematras, waterbed 12 punten



1. Robotisering - duurzame bestrijding

Omschrijving

Autonome systemen voor het herkennen en bestrijden van ziekten / plagen / onkruiden. 

Subsidiabel

• Robots die ziekten/plagen/onkruiden herkennen en op duurzame wijze bestrijden
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2. Elektrische / waterstof voertuigen

Omschrijving

Elektrische of op waterstof aangedreven mobiele machine bestemd voor het verrichten van 

werkzaamheden in de land- en tuinbouw, waarbij de aandrijving is voorzien van een elektromotor, 

waarbij voor de opslag van energie een of meerdere accu’s worden toegepast.

Subsidiabel

• Elektrische machines/werktuigen gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten.

• Oplaadpunt voor elektrische aangedreven mobiele machines, bestemd voor het verrichten van 

werkzaamheden op het bedrijf, voor het elektrisch laden van accu’s van eigen elektrische 

aangedreven mobiele machines, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijke elektrische 

hoofdaandrijving, waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein.

• Een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en 

regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een 

stekkerherkenningssysteem.

• Bijbehorende aanleg en installatiekosten.
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2. Elektrische / waterstof voertuigen

Niet-subsidiabel

• Elektrische auto’s, fietsen of andere vervoersmiddelen voor personen

• Mestschuiven

• Elektrische heftrucks

• Hybride voertuigen
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3. Structuurbehoudsystemen voor de bodem

Subsidiabel

• Rupsen voor tractoren en zelfrijdende machines: meerkosten voor rupsen onder een tractor; 

brede banden voor tractoren en (zelfrijdende)machines in combinatie met 

luchtdrukwisselsystematiek

Niet-subsidiabel

• Banden zonder luchtdrukwisselsysteem
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4. Beslissingsondersteunende systemen

Omschrijving

Softwaresystemen voor beslissingsondersteuning en vergroting inzicht teelt en bedrijfsvoering 

zolang dit bijdraagt aan duurzaamheidsopdrachten

Subsidiabel

• Beslissingsondersteunende modellen en/of systemen voor:

• weersextremen;

• gewasbescherming;

• bemesting;

• • oogstraming;

• Emissiearm uitrijden van mest op basis van weersomstandigheden 

• Software voor het meest optimale technieken spuitmoment;

• Planningssystemen voor teeltmaatregelen, zaaien/planten/poten en oogsten;

• Bodem-, gewas-, watersensoren en -systemen, met name gericht op EC

• Managementpakket voor de landbouw (o.a. Agromanager e.d.);
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4. Beslissingsondersteunende systemen

Niet-subsidiabel

• Apparatuur benodigd voor het aflezen van de ICT en sensor techniek waaronder computers, 

laptops, tablets en smartphones. 

• Abonnementen op software updates en servicecontracten. Behalve indien deze onlosmakelijk 

verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk is voor het correct 

functioneren van de investering gedurende de instandhoudingsperiode van 5 jaar.
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5. Aanpassing klimaatverandering 

Subsidiabel

• aanschaf en installatie nachtvorst propeller

• anti hagelgeneratiesytemen;

• constructie en aanschaf hagelnetten;

• constructie en aanschaf regenkappen;

• meerkosten van aanschaf van gehard glas voor gebruik in bestaande of nieuwe kassen;

Niet-subsidiabel

• (nieuw)bouw van een kas

Let op!

Bovenstaande maatregelingen zijn alleen subsidiabel indien de eventueel benodigde vergunningen 

aanwezig zijn voor indiening van het project. Bij de aanschaf van anti hagelsystemen moet worden 

voldaan aan de wettelijke eisen die worden gesteld vanuit de gemeente.
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6. Spuitmachines met restvloeistofreductie

Omschrijving

Spuitmachine bestemd voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare 

meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt, waarbij 

het ontstaan van restvloeistof in de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% gereduceerd.

Of 

• Investeringen in een spuitmachine met driftreducerende technieken, zoals: driftarme doppen, 

elektrische kantdoppen, luchtondersteuning, luchtvloeistofmengsystemen, MagGrow of 

wingsprayer techniek;

• Bijbehorende installatiekosten.

34



6. Spuitmachines met restvloeistofreductie

Subsidiabel

• een spuitmachine met volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof 

(gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit);

• een spuitmachine waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het 

spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden door een selectieve doseringseenheid;

• Een spuitmachine met een combinatie van doppen en driftreducerende technieken die zorgt voor 

een driftreductie van minimaal 95%.

Niet-subsidiabel

• kosten voor gebruik van drift reducerende additieven.

Let op!

Het percentage restvloeistofreductie of driftreductie moet worden vermeld in het projectplan en op 

de offerte bij het betaalverzoek.
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7. Duurzame energie en warmtewinning

Subsidiabel

• Accusysteem voor de opslag van zonne-energie;

• Software voor de aansturing van het opslagsysteem;

• Installatiewerkzaamheden;

• Temperatuurregulatie in bedrijfsgebouwen niet zijnde bedrijfswoningen door warmte wisselaars, 

warmtepompen of aardwarmtesystemen.

Niet-subsidiabel

• Temperatuurregulatie voor bedrijfswoningen
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8. Vermindering bodemverdichting 

Omschrijving

Systemen, machines, werktuigen die gericht zijn op niet kerende, ondiepe bodembewerking en het 

oppervlakkig vermengen van gewasresten (eventueel in combinatie met direct zaaien, poten of 

planten)

Subsidiabel

• Spit-zaai, grondfrees-zaai; rotoreg-zaai, schoffel-zaai combinaties;

• Grondwoelers

• Schijveneggen;

• Cultivatoren;

• Schoffels;

• Wiedrobots;

• Schoffeltuig eventueel met camera besturing en of vingerwieders of torsiwieders.
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8. Vermindering bodemverdichting 

Subsidiabel

• Rijenfrees voor onkruidbestrijding in het gewas, wiedeg, wiedbed, onkruidbrander, onkruidsnijder.

• Mechanische loofsnijder of mechnische wortelsnijder of looftrekker

• Machines voor inwerken groenbemesters, ruige mest en gewasresten (schijveneg)

• Machines, hulpmiddelen of aanpassingskosten voor het overschakelen op een teeltsysteem met 

vaste rijpaden, waarbij onbereden bedden ontstaan met een breedte van tenminste 280 cm

• GPS/GIS of aanpassingen aan de apparatuur i.c.m. bovenstaande investeringen bij de aanschaf 

van een van de bovenstaande systemen/werktuigen kan ook een wildredder gesubsidieerd 

worden

Niet-subsidiabel

• Losse banden en wielen

• Abonnementen

• Ploegen (krukas en roterend)

• Afleverkosten
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9. Precisie bemesting

Omschrijving

• systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping (= aangestuurd 

door GPS) in de bodem en/of direct bij het gewas toedienen van vloeibare stikstofhoudende 

kunstmeststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar 

om vraagt. 

• systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste 

moment toe te dienen aan het gewas (fertigatie). Systeem is gangbaar in glastuinbouw. In open 

teelten minder gangbaar;

• systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit 

meteen wordt door vertaald in het doseren; systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest;

• systemen voor het digitaal meten van opbrengsten voor opbrengstkaarten ten behoeve van plaats 

specifieke teeltoptimalisatie.
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9. Precisie bemesting

Subsidiabel

• Systemen die plaats specifiek gewasbemesting kunnen toepassen.

• Systemen die plaats specifiek gewasbemesting kunnen toepassen.

• GPS/GIS apparatuur, inclusief bodemkaart voor bovenstaande systemen. De GPS/GIS 

apparatuur voor deze systemen is alleen subsidiabel in combinatie met aanschaf van 

bovenstaande systemen.

• Bijbehorende installatiekosten.

Niet-subsidiabel

• Zodebemester

• Abonnementen op software updates en servicecontracten. Behalve indien deze onlosmakelijk 

verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk is voor het correct 

functioneren van de investering gedurende de instandhoudingsperiode van 5 jaar.

40



10. Vergistingsinstallaties

Omschrijving

Het gaat hierbij om kleinschalige bedrijfsvergisters, die passen in het terugbrengen van de emissies 

van methaan en ammoniak op veehouderijbedrijven, doordat emissies niet ontstaan, worden 

afgevangen en verwaard en weer teruggebracht worden in de kringloop.

Subsidiabel

• Maximale omvang vergisters is 25.000 ton mest

• Voor Stikstof: Mono/Mestvergister per se met stikstofstripper;

• Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de vergiste mest waaronder 

stikstofstrippers tot een kunstmestvervanger en/of hoogwaardige meststoffen zoals compost, 

korrels, vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen, etc. zodat de afzetmogelijkheden van het 

eindproduct worden vergroot. Deze kosten van de mestverwerkingsinstallatie zijn niet subsidiabel 

zonder daadwerkelijke aanschaf van een mestvergisting-installatie;

• Bijbehorende installatiekosten
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10. Vergistingsinstallaties

Niet-subsidiabel

• Een mogelijk ook aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte 

investering.

Let op!

De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van 

(netto) energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel. Een overzicht van uw 

energieverbruik in 2021 moet worden meegezonden.
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11. Luchtwassersysteem in de veehouderij

Omschrijving

Dit zijn gecombineerde luchtwassers die naast ammoniak ook fijn stof en geur reduceren 13 en 

vallen in de RAV-lijst onder de categorie. 

Subsidiabel

• gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en 

waterwasser (BWL 2006.14.V5)

• gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en 

biofilter (BWL 2007.01.V6)

• gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser 

(BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V4)

• gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en 

geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V3) gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie 

met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V3)
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12. Koematras, waterbed

Subsidiabel

• Matrassen voor koeien om op te rusten.

• Waterbedden voor koeien om op te rusten.

• Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien.

Niet-subsidiabel

• Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden.

• Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren.

• De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen.
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Samenvatting van deze openstelling:

• Minimaal subsidiebedrag per aanvraag € 5.000 maximaal kan 50.000 subsidie worden aangevraagd.

• Subsidiepercentage 40%;

• Investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 12.500 te bedragen;

• Een landbouwer kan 1 maal één aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen, scores worden 
dan een gemiddelde);

• Totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel: € 3.000.000;

• Bijbehorende installatiekosten zijn subsidiabel;

• Indienen is mogelijk tussen 15 september 2022 09.00 uur en  31 oktober 2022 17.00 uur.
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Aanvraag procedure

Het indienen van een aanvraag
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Aanvraag procedure

• Aanvragen via provinciale website, met een link naar RvO waardoor je op het online portal van 

Stimulus komt. Ook wel bekend onder de naam Navision.

• Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een landbouwer of intermediair die gemachtigd 

is door een landbouwer. Zowel de aanvrager als de intermediair moeten bij RVO een 

relatienummer hebben. Heeft u nog geen relatienummer vraag deze dan aan bij RVO.

• Per landbouwer kan één aanvraag per openstelling worden ingediend.
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Aanvraag procedure

• Benodigde documenten

• Projectplan

• Begroting

• Offertes

• Sluitend dekkingsplan 

• Zo nodig:

• Bewijs van start aanvraagprocedure eventuele vergunningen

• Bewijsstuk energieverbruik van het bedrijf

• Deze documenten dienen bij het invullen van de aanvraag op de webportal te worden geüpload.

• Zonder de verplicht gestelde documenten kan een aanvraag niet in behandeling worden 

genomen. Zorg er voor dat voor het definitief indien van de aanvraag de verplichte bijlagen zijn 

ge-upload.
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Aanvraag procedure

• De investering moet passen binnen een van de categorieën vermeld in het openstellingsbesluit. 

• Opvragen van offertes voor indienen van de aanvraag is toegestaan, daarmee kunt u de 

redelijkheid van de door u opgevoerde kosten onderbouwen.

• Gunnen van offertes mag niet voordat de aanvraag is ingediend! Reeds gedane investeringen / 

verstrekte opdrachten zijn niet subsidiabel. 

• Let op: vraagt u aan voor meerdere investeringscategorieën en 1 hiervan is te vroeg gestart 

dan kan daarmee de aanvraag onder de vereiste minimale investering uitkomen waardoor de 

hele aanvraag niet kan worden gehonoreerd.

• Deze openstelling werkt volgens een tender systematiek. De projecten met de hoogste 

gemiddelde aantal punten worden als eerste gehonoreerd. 

• Bij het overschrijden van het budget zal er een loting plaatsvinden.
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Aanvraag procedure

• Voor de aanvraag is E-herkenning 2+ met TAN code benodigd. Heeft u deze niet in uw bezit, 

vraag deze dan tijdig aan! 

• Dien uw aanvraag tijdig in, de deadline is 31 oktober 2022 17.00! Aanvragen die later worden 

ingediend worden niet in behandeling genomen. 

• 17.01 is te laat. Start dus tijdig met indienen.

• Als er technische problemen zijn meldt u zich bij de helpdesk van Stimulus of bij Klantcontact van 

RvO.
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Aanvraag procedure

• Na het sluiten van de tender kan RvO u tijdens de beoordeling van de aanvraag benaderen met 

vragen.

• Deze vragen mogen alleen de aanvraag verduidelijken.

• In deze fase mogen wij geen documenten opvragen / ontvangen die de ontvankelijkheid of de 

rangschikking kunnen beïnvloeden.

• De beoordeling wordt afgesloten met een van de volgende beschikkingen:

• Een afwijzing omdat de aanvraag niet voldoet aan de criteria,

• Een afwijzing omdat het budget wordt overschreden,

• Een subsidieverleningsbeschikking waarmee subsidie wordt toegekend.
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Aanvraag procedure

• Als de subsidie is verleend:

• Lees de voorwaarden in de bijlage bij de beschikking.

• Let op site en/of berichten van de provincie voor een workshop “POP3 subsidie, wat daarna”
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Aanvraag procedure

• Voor meer informatie over POP3 / POP3+ zie:

• Website provincie Zeeland: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3

• Website RvO: Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - Wegwijzer (rvo.nl)

• Hier staat onder POP3 provinciale regelingen een stappenplan van aanvragen tot vaststellen.

• Website Regiebureau POP: https://www.netwerkplatteland.nl/wat-is-pop3
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Ondersteuning nodig? 

• Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij het POP3 Team van de Provincie Zeeland

• Maja van Putte: mj.van.putte@zeeland.nl | 06-28904141

• Claudia de Vos cjp.de.vos@zeeland.nl | 06-28904259 (afwezig t/m 26-9)

• Johan Wandel jk.wandel@zeeland.nl | 06-28904059 (afwezig t/m 11-9)

• Algemeen: pop3@zeeland.nl

• Voor ondersteuning bij het indienen van uw aanvraag of administratie na toekenning van uw 

project kunt u contact opnemen met subsidieadviseurs of ZLTO.
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Vragen? 
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Bedankt voor uw aandacht
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