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1 Inleiding 
 
Klimaatslim boeren op veen is een pionierend project dat is gericht op het poldergewijs 

remmen van bodemdaling en beperking van de CO2-uitstoot uit veen. Ook gaat het over 

verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Bovendien moet het leiden tot 

verbetering van bedrijfsresultaten en een beter toekomstperspectief bieden voor de 

agrarische bedrijven in het veenweidegebied. 

 

Inzet is voorkomen dat de veenbodem uitdroogt en oxideert. Dat kan door de 

grondwaterstand in de zomer te verhogen, bijvoorbeeld door de toepassing van een 

waterinfiltratiesysteem1 (WIS), natte teelten of het opbrengen van klei. 

 

Maatregelen hebben alleen zin als er op polderniveau voldoende grondeigenaren 

meedoen. Dan kan een polderproces worden opgestart, om de benodigde stappen te 

doorlopen. Bij de aanleg van WIS is er een drempel van tenminste 65% per peilvak, van 

de voor WIS geschikte gronden. Deze 65% hanteert Klimaatslim boeren op veen als 

ondergrens, omdat anders te veel verschillende bodemhoogten zouden kunnen ontstaan 

in een polder. Deze ondergrens kan worden vastgesteld in overleg met waterschap en 

provincie. 

 

Sinds de start van het pilotproject Klimaatslim boeren op veen in 2018 is er veel 

polderkennis en -ervaring opgedaan met de organisatie van poldergewijze voorbereiding 

en realisatie van maatregelen. Er komt veel bij kijken.  

 

Dit draaiboek geeft handvatten voor een polderproces, opgesplitst in een aantal fases 

(figuur 1) en op basis van een aantal onderwerpen. Dit draaiboek wordt jaarlijks 

aangevuld met nieuwe informatie en kennis. Let er dus op dat u de meest recente versie 

heeft, deze is te vinden op de website van Klimaatslim boeren op veen. Een 

winstwaarschuwing is hier ook op zijn plaats: successen en lessen uit het verleden bieden 

geen garantie voor succes in de toekomst. Elke polder en situatie vraagt maatwerk. 

 

Het polderproces is opgebouwd als een stappenplan met de volgende fases:  

 

a. Voorbereiding – start van een initiatief  (hoofdstuk 2) 

b. Draagvlak – gesprekken met potentiële deelnemers (hoofdstuk 3) 

c. Planvorming – uitwerken van maatregelen (hoofdstuk 4) 

d. Formaliseren afspraken – organisatie, subsidieaanvraag (hoofdstuk 5) 

e. Uitvoering.(hoofdstuk 6) 

f. Beheerfase (hoofdstuk 7) 

 

Dat wil niet zeggen dat de stappen lineair worden doorlopen, eerder in ’lussen’! In 

hoofdstuk 8 wordt een aantal onderwerpen besproken die gedurende het hele proces van 

voorbereiding tot uitvoering en soms beheerfase van belang kunnen zijn. Denk aan 

communicatie en monitoring. In de bijlagen zijn veel voorbeeld documenten opgenomen. 

 

Heeft u suggesties, opmerkingen of aanvullingen op dit draaiboek geef dit dan door aan: 

info@klimaatslimboerenopveen.nl. 
  

 
1 Ook wel onderwaterdrainage (OWD), peil gestuurde infiltratie of drukdrainage genoemd. 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/
mailto:info@klimaatslimboerenopveen.nl
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Figuur 1 Te doorlopen stappenplan voor de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS). 

De nummers komen overeen met de nummering in de hoofstukken 2 t/m 7, de witte 

blokken. In de rechterkolom staan de aspecten die van belang zijn gedurende het hele 

proces, zie hoofdstuk 8. 
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2 Voorbereiding 
 

1. Voorfase. Vaak vindt er eerst een voorverkenning plaats onder boeren in een 

polder, bij het waterschap , provincie of gemeente om de interesse en noodzaak 

te peilen om aan de slag te gaan met opgaven als bodemdaling, biodiversiteit, 

waterbeheer, en eventueel andere maatschappelijke opgaven. Het initiatief kan 

genomen worden door een enthousiast agrarische collectief/LTO-afdeling, een 

waterschap (bv naar aanleiding van. een toekomstige peilbesluit). De 

voorverkenning wordt soms uitgevoerd door een onafhankelijk persoon (al dan 

niet ingehuurd). Ook is het van belang dat er zicht is op subsidie voor uitvoering 

(provincie/POP). Of en wanneer een proces start, wordt bepaald door de 

combinatie van energie in gebied/initiatief boeren, urgentie om bodemdaling en 

andere gebiedsopgaven aan te pakken en de kans op financiering van de 

investeringen van te nemen maatregelen. 

2. Start initiatief bij de boeren/gebiedsinitiatiefnemers. Vanaf het moment dat er 

voldoende gezamenlijk draagvlak is bij boeren en waterschap/provincie/ 

gemeente en met zicht op minimaal 65 % van geschikte percelen voor WIS of 

andere bodemdaling remmende maatregelen per peilvak, start dit draaiboek. Dit 

percentage is een richtlijn, want bij minder deelname is de verwachte impact op 

polderniveau onvoldoende. 

3. Een lokaal projectteam wordt gevormd, bijvoorbeeld bestaande uit: 

• agrarisch collectief/rechtspersoon als vertegenwoordiging deelnemers; 

• waterschap; 

• ca 2 actieve deelnemers met een aanjagende/verbindende rol; 

• eventueel de lokale LTO-afdeling en/of de gemeente; 

• eventueel provincie, afhankelijk van opgaven. 

Afspraken maken over welke rechtspersoon namens de deelnemers de subsidie 

aanvraag gaat indienen, de financiën beheert en verantwoording aflegt. Uitzoeken 

welke consequenties/mogelijke risico’s (financieel, juridisch – dat kan verschillen 

per rechtspersoon en subsidieregeling) dat heeft. 

4. Werkgebied. Bepalen wat de grenzen van het werkgebied zijn: een peilvak of 

anders, in overleg met het waterschap. 

5. Plenaire bijeenkomst om het proces te schetsen aan de potentiële deelnemers en 

partners. 

6. In beeld brengen van randvoorwaarden waterschap, peilbesluiten, waterplannen, 

drooglegging, subsidievoorwaarden. 

7. In beeld brengen van andere opgaven in het gebied, zoals waterberging, 

waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers, biodiversiteit, enzovoort. En die 

vertalen naar gebiedsdoelen en mogelijke maatregelen. Wat wil je samen 

bereiken? Welke maatregelen passen waar het best? 

8. Kaartmateriaal opvragen bij het waterschap: zomerpeil, winterpeil, hoogteligging, 

grondsoort, kunstwerken, veentype en archeologische objecten. 

9. Op grond daarvan wordt er een geschiktheidskaart voor WIS of andere 

bodemdaling remmende maatregelen gemaakt. Voorbeeld in figuur 2, gemaakt 

door het waterschap. 

10. Optioneel: opstellen en ondertekenen intentieverklaring tussen aanvrager, 

waterschap, gemeente en provincie (bijlage 1). 

11. In het projectteam voorlopige afspraken maken over contractvoorwaarden, 

mogelijkheden eigen bijdrage deelnemers (bijlage 2) de “menukaart’’ met opties 

voor maatregelen waaruit deelnemers kunnen kiezen (bodemdaling, biodiversiteit, 

waterkwaliteit, zie bijlage 3) en de hoogte van de eigen bijdrage. Zie §8.2.3 voor 

nadere toelichting. Hoe duidelijker je als projectteam de keuzes en “spelregels’’ in 

deze fase neerzet, hoe meer profijt je er later in het proces van hebt. Je gaat 

goed voorbereid de gesprekken met de deelnemers aan. 
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Figuur 2 Voorbeeld drooglegging per perceel ten opzichte van winterpeil, licht- en 

donkergroen zijn de meest geschikte percelen, kaart wordt aangeleverd door het 

waterschap. De richtlijnen voor optimale draindiepte (Keur) kan verschillen per 

waterschap. 
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3 Draagvlak 
 

12. Keukentafelgesprekken met potentiële deelnemers door hun vertegenwoordiger 

(bv. agrarisch collectief) en bij voorkeur samen met het waterschap, met als doel 

de persoonlijke situatie in beeld brengen en ophalen van vragen en wensen die bij 

de deelnemers leven. Draagvlak in kaart brengen voor verschillende typen 

maatregelen en aanpak van andere opgaven. Van ieder gesprek wordt een kort 

verslag gemaakt door agrarisch collectief/waterschap. 

13. Excursie naar een bedrijf waar al WIS of andere maatregelen zijn toegepast of 

kijken bij de aanleg. Toelichting op de praktische kant, gevolgen voor 

bedrijfsvoering, financiële kant, randvoorwaarden. Bijvoorbeeld:  

• de bus van de waterkaravaan van het DAW: 

https://agrarischwaterbeheer.nl/webform/laat-de-waterkaravaan-rijden-

reserveer-de-bus; 

• een bezoek aan Hoogwaterboerderij in Zegveld: 

https://www.ktczegveld.nl/hoogwaterboerderij/.  

14. Richting voor het bepalen van de eigen bijdrage:  

• het is belangrijk dat deelnemers een eigen bijdrage leveren. Een eigen 

bijdrage zorgt voor betrokkenheid, ook al is er soms 100% subsidie 

mogelijk voor de maatregel zelf; 

• hanteer voor de eigen bijdrage een vast bedrag per ha voor de aanleg. Dat 

is transparant, makkelijk, duidelijk en gelijk voor iedereen. Klimaatslim 

boeren op veen gaat uit van minimaal € 500/ha, onafhankelijk van het 

type drains. Soms is reguliere WIS namelijk niet effectief op die plek en is 

drukdrainage noodzakelijk. Ook in dat geval zou € 500/ha moeten volstaan 

omdat de ondernemer dan geen keuze heeft. Een vast bedrag werkt 

administratief makkelijk en communiceert eenvoudig naar de deelnemers. 

Houd rekening met eventuele subsidievoorwaarden van financiers ten 

aanzien van de hoogte van de eventuele bijdrage; 

• de aanleg van WIS kan als een hefboom werken om ook andere 

maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken, zoals het versterken 

van de biodiversiteit, waterkwaliteit en sluiten van kringlopen. De eerste 

stap is met elkaar de doelen te bepalen (wat wil je naast bodemdaling 

afremmen nog meer bereiken) en welke maatregelen daaraan bijdragen: 

een menukaart. In §8.2.3 werken we een opzet voor een menukaart en de 

stimuleringsmogelijkheden verder uit. De tweede stap is hoe je dat gaat 

financieren. Eén van de opties is het projectbudget te benutten dat 

ontstaan is vanuit de geleverde eigen bijdrage, indien de aanleg van 

bodemdalingremmende maatregelen grotendeels of 100% gesubsidieerd 

gaat worden. Andere opties zijn regionale stimuleringsregelingen en ANLb-

subsidie; 

• maak met de belangrijkste gebiedspartners duidelijke kaders hoe doelen te 

bereiken en hoe daarin (een deel van de) eigen bijdrage kan worden 

ingezet. Maak met waterschap en provincie een plan voor de beste 

maatregelen op die plek en maak hier met alle gebiedspartners in het 

proces hier afspraken over. 

 

  

https://agrarischwaterbeheer.nl/webform/laat-de-waterkaravaan-rijden-reserveer-de-bus
https://agrarischwaterbeheer.nl/webform/laat-de-waterkaravaan-rijden-reserveer-de-bus
https://www.ktczegveld.nl/hoogwaterboerderij/
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4 Planvorming 
 

15. Maken van een globaal drainageplan. Op een inloop dag of via 

keukentafelgesprekken wordt met elke deelnemer het drainageplan globaal 

ingevuld aan de hand van kaarten en voorbereiding door de deelnemer (bijlage 

4). Tijdens deze dag kan een draineur worden uitgenodigd. Hij kan adviseren en 

vragen beantwoorden. Het drainageplan wordt opgesteld door de combinatie van 

de deelnemer (kennis percelen)-(t.z.t. KIWA gecertificeerde) draineur-

waterschap- agrarisch collectief of een onafhankelijk deskundige (bewaakt 

kwaliteit/onderbouwing keuzes/onafhankelijk). Wie penvoerder van het 

drainageplan is, wordt in de projectgroep afgesproken. Verken naast de aanleg 

van drains ook de wens en noodzaak tot bv peilbuizen ten behoeve van 

monitoring grondwaterstanden in percelen en  inspectieputten. 

16. Integraal uitvoeringsplan met menukaart maatregelen: 

De aanpak van bodemdaling en CO2-uitstoot kan een aanleiding zijn om ook naar 

andere gebiedsopgaven te kijken. 

Denk aan toekomstbestendige landbouw, waterkwaliteit, waterkwantiteit, 

biodiversiteit, stikstofdepositie, landschap, energietransitie. Bepaal een 

“menukaart” met alle effectieve maatregelen gericht op deze en eventueel andere 

opgaven, waaruit deelnemers kunnen kiezen wat hen past. 

Doe dit tezamen met andere relevante gebiedspartijen. Zie een inhoudsopgave 

voor een integraal gebiedsplan in bijlage 5.  

17. Aanvullend kan in het werkgebied een monitoringsplan van het waterschap 

worden opgesteld. 

18. Uitwerken drainageplan per (geschikt) perceel per deelnemer. Totaaloptelling 

benodigd materiaal (bijlage 6). Rekening houdend met KIWA keurmerk richtlijnen, 

zie BRL1411. Houd argumentatie bij waarom welke keuzes worden gemaakt. 

19. Subsidieaanvraag. Afhankelijk van de subsidieregeling bevat de aanvraag de 

volgende onderdelen: 

• Concept-uitvoeringsplan (drainage, biodiversiteit en eventueel andere 

maatschappelijke opgaven). Dit is maatwerk per polder/peilvak (bijlage 5). 

In dit plan werk je in detail uit waar welke maatregelen en welke 

werkzaamheden nodig zijn, op basis van de individuele plannen. Gebruik 

voor aanlig WIS de KIWA richtlijn (BRL1411). Een geschikheidskaart (zie 

stap 9 en figuur 2) van het waterschap is hier van belang. De richtlijn van 

het KIWA vraag om een goede onderbouwing van keuzes ten aanzien van 

de drainafstand, diepte e.d. 

• Monitoringsplan. Monitoring na aanleg, in overleg met het waterschap. Het 

waterschap kan hierin het voortouw nemen. Het kan daarbij gaan om drie 

vormen van monitoring: 

i. Basismonitoring van grondwaterstand; bij aanleg van een WIS is 

het goed om in elk geval het waterpeil te volgen om te kunnen zien 

wat de effecten zijn. Neem in het projectplan op dat elke deelnemer 

minimaal één peilbuis/inspectieput plaatst. Hiermee kan hij zien wat 

de grondwaterstand doet en hier eventueel op sturen en melding 

van doen. 

ii. Uitgebreide monitoring; afhankelijk van het gebied wil het 

waterschap meer weten over de effecten en gevolgen op de 

bodemdaling, grondwaterstanden, wateraanvoer, waterkwaliteit, 

ecologie en het operationele peilbeheer. De intensiteit van deze 

monitoring kan van polder tot polder verschillen. 

iii. Kennismonitoring, aansluiting met landelijke monitoring; tenslotte 

is er soms sprake van monitoring in het kader van het Nationaal 

Kennisprogramma Bodemdaling (KNB), bijvoorbeeld naar uitstoot 

van broeikasgassen. 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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• Begroting. Dit is inclusief het in beeld brengen van de overige kosten, 

aanvragen offertes, afstemming met waterschap. Kostenposten kunnen 

zijn: 

i. de aanlegkosten. Aanbrengen en materiaalkosten: drainslangen, 

verzamelputten, eindbuizen, greppelbuizen (ter vervanging van 

buizen die stuk worden gereden doorsneden worden), 

eindbuisbescherming (van de eindbuis in de sloot zodat er geen 

bagger in loopt), eventueel drukpompen en aanleg elektriciteit; 

ii. denk ook aan bedrag voor het uithalen van fossiele boomstronken 

uit het veen;  

iii. bedrag voor opvullen gaten, grond en inzaaien gras; 

iv. eventueel een bedrag voor grondwaterbuizen of inspectieputten; 

v. voor de projectorganisatie:  

1. Voorbereidingskosten subsidieaanvraag, schrijven 

projectplan. 

2. Maken kaarten en drainplannen per boer. 

3. Opstellen integraal uitvoeringsplan m.b.t. andere beoogde 

maatschappelijke doelen in overleg met andere partijen. 

4. Communicatie, en PR, kosten voor feestelijke start, 

informatiebord ter plaatse, schrijven persberichten, 

nieuwsbrieven aan deelnemers, inhoudelijke bijeenkomsten 

met deelnemers, contact met de deelnemers. 

5. Algehele project leiding, coördinatie, afstemming provincie 

en waterschap. 

6. Aanbesteding of het opvragen van diverse offertes plus 

gunning (let op of de aanvrager aanbestedingsplichtig is). 

7. Begeleiding van de aanleg in het veld: contacten met 

draineur, afstemming boeren, vooroverleg over definitieve 

drainplan per deelnemer / groep percelen. 

8. Verantwoording aan subsidieverstrekker: 

voortgangsrapportages en financiële verantwoording. 

9. Financiële administratie, incl. administratie eigen bijdrage en 

financiële afhandeling. 

10. Kosten zaalhuur voor groepsbijeenkomsten. 

11. Kwaliteitstoets en toezicht, technische ondersteuning tijdens 

de aanleg. 

12. Oplevering en controle na afronding aanleg. 

13. Dossier bijhouden van aangelegde percelen, kaarten, GPS-

gegevens van de leidingen en putten. 

14. Coördinatie inzet eigen bijdrage. 

15. Eventueel studiegroep bijeenkomsten of andere activiteiten 

m.b.t. integraal gebiedsplan. 

vi. post voor nazorg en onderhoud gedurende x-aantal jaar; 

vii. eventueel posten opnemen voor monitoring of onderzoek. 

20. Financieel dekkingsplan. In een eerder stadium is al verkend of en welke 

subsidieregeling aangesproken gaat worden. Stel nu begroting en dekkingsplan zo 

op dat het past binnen de regeling, check ook voorwaarden. Is er cofinanciering 

nodig. Regel eventueel een pre-toets bij de beoogde financier. Check ook 

afhankelijk van de financiering of er voorfinanciering nodig is. Zo nee (in geval 

POP) en heeft de penvoerder onvoldoende liquiditeit/reserves om dat te doen, dan 

moet er via een bank/derde voorfinanciering geregeld worden (zie §8.2). Bepaal 

of de eigenbijdrage onderdeel is van het totale financieringsplan van een 

subsidieaanvraag WIS of dat het parallel loopt en besteed wordt aan realisatie van 

de andere doelen. 

21. Uitwerken van de projectorganisatie. Rollen en verantwoordelijkheden, 

taakverdeling, (financiële)administratie, procesbegeleiding, controle in het veld, 

communicatie. Neem hiervoor voldoende uren op in de begroting en omschrijf 
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goed de taken en verantwoordelijkheden. Geef aan hoe je de kwaliteitscontrole 

van de maatregelen (tijdens en oplevering, materiaal, etc.) borgt door een 

onafhankelijke partij (bijvoorbeeld het agrarisch collectief). Voor WIS aanvullend 

op de KIWA controle/audits die gecertificeerde bedrijven sowieso krijgen. 

22. Vraag na bij het waterschap of de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (of 

drukdrainage) vergunning plichtig is of volstaat met een melding. Dit is bij elk 

waterschap anders. De aanvrager kan deze aanvraag c.q. melding voorbereiden, 

maar in de meeste gevallen moeten de boeren zelf tekenen.  
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5 Formaliseren afspraken 
 

23. Concept projectplan aan deelnemers ter goedkeuring voorleggen. 

24. Opstellen en ondertekenen deelnemersovereenkomst tussen deelnemers en 

aanvrager (bijlage 7). In de deelnemersovereenkomst opnemen dat deelnemers 

toestemming geven voor toegang tot hun percelen met het oog op monitoring en 

controle. Nu het projectplan gereed is, is het tijd om afspraken definitief te 

maken. NB: zeker voor een POP-aanvraag is het noodzakelijk om een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen aanvrager, de deelnemers en 

eventueel andere partijen. De deelnemers worden dan mede-aanvrager. Gebruik 

hiervoor het format van de betreffende POP-openstelling. Stem dit goed af met de 

POP-adviseur van de provincie. En in geval van andere subsidiestromen met de 

betreffende contactpersoon. In de deelnemersovereenkomst kan de aanvrager 

enkele aspecten (afhankelijk wat nodig en gewenst is) afspreken en vastleggen. 

Zoals, te nemen maatregelen (met kaartje met maatregelen ingetekend), de 

eigen bijdrage (hoogte, betaling), waaraan eigen bijdrage ten goede komt, 

instandhoudingsverklaring en, afspraken over eventuele risico’s (financieel, 

aansprakelijkheid) en verklaring dat de deelnemer de investeringen ten minste 5 

jaar in stand houdt (is vaak nodig bij de subsidieaanvraag). 

25. Organiseer een feestelijke plenaire bijeenkomst voor het ondertekenen van de 

deelnemersovereenkomst en eventueel de samenwerkingsovereenkomst bij de 

subsidieaanvraag. Maak hier zo mogelijk een persmoment van. 

26. Opstellen definitief projectplan (of breder integraal uitvoeringsplan), inclusief 

begroting en dekkingsplan. 

27. Indienen subsidieaanvraag. 
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6 Uitvoering 
 

28. Startschot/go no-go. Bepaal vooraf wanneer de uitvoeringsfase begint. Als de 

beschikking binnen is bijvoorbeeld. Wil je bij aanleg van de eerste drains of een 

andere maatregel een persmoment?  

29. Offertetraject draineur. Gezien de omvang van het bedrag kunnen meerdere 

offertes worden opgevraagd (onderhandse aanbesteding) voor de aanleg van 

WIS. Dit is ook afhankelijk van de subsidievereisten. In de meeste gevallen is een 

agrarisch collectief niet aanbesteding plichtig (zie de betreffende 

subsidieverordening). Voorbeeld van uitvraag (bijlage 8a en 8b). Hiermee worden 

meerdere, conform de KIWA-richtlijn gecertificeerde, loonwerkers of draineurs 

aangeschreven. Bepaal vooraf hoe je dit organiseert: gaat elke deelnemer zelf een 

offerte opvragen of regel je het als collectief? Bepaal vooraf ook op basis waarvan 

je de opdracht gat gunnen (transparantie in selectiecriteria, prijs vs. kwaliteit %) 

en leg de hele procedure van uitvraag tot gunning goed vast in een dossier. 

Bijlagen 9 en 10 zijn een voorbeeld opdrachtbrief als de draineur is gekozen en de 

criteria waaraan de WIS moet voldoen. 

30. Daags voordat de draineur aan de slag gaat is een definitieve bespreking van de 

plannen nodig met de deelnemer. Hierbij worden de plannen nog een keer 

besproken met de betreffende deelnemer, de draineur en de onafhankelijke 

adviseur (bijlage 11). Ook gaat het de adviseur regelmatig kijken en voert de 

controle uit aan de hand van een vooraf overeengekomen checklist (bijlage 12). 

Deze checklists en de werkzaamheden door de adviseur worden straks overbodig 

door de KIWA richtlijn (BRL1411). De checklists helpen wellicht in aangepaste 

vorm wel bij gesprekken tussen deelnemer en draineur over wat precies waar 

gaat gebeuren. 

 

 

  

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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7 Nazorg – beheer en onderhoud 
 

31. Beheer en onderhoud maatregelen. In de deelnemersovereenkomst (bijlage 7) 

wordt een instandhoudingsverklaring voorgesteld. Dit heeft tot doel de deelnemer 

te stimuleren het functioneren van het WIS regelmatig te controleren. Nazorg is 

ook onderdeel van de KIWA richtlijn (BRL1411). Aandachtspunten voor 

deelnemers om bij de (jaarlijkse) controle van de werking van de drainage zijn: 

• bovenkant eindbuis mag niet boven het waterpeil uitkomen, indien dit wel 

het geval is kan er een aanpassing worden gedaan door bijvoorbeeld de 

eindbuis schuin af te zagen; 

• aansluitingen op de sloot (eindbuizen) dienen gecontroleerd te worden op 

schade en vervolgens gerepareerd; 

• er mag geen lucht in het systeem zitten. Indien dit wel het geval is moet 

het systeem ontlucht worden aan het einde van de buizen. Buizen zullen 

derhalve uitgegraven worden en de dop tijdelijk verwijderd om de lucht te 

laten ontsnappen. Praktijk wijst uit dat dit zelden voorkomt. Door de 

waterdruk wordt de lucht vanzelf uit het systeem geduwd; 

• kijk hoeveel zand/modder in de verzamelput onder de onderkant van de 

drains zit. Indien dit te veel is kan de put worden uitgeschept of 

schoongespoeld; 

• bij twijfel over vervuiling van het systeem met modder of ijzer kan het 

systeem worden doorgespoten. De doorspoeldruk op de spuitkop mag niet 

hoger zijn dan 10-12 bar, om schade aan de drainbuis, omhulling en 

bodemstructuur te voorkomen. 

 

 

  

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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8 Gedurende het proces 

8.1 Communicatie 
In alle gevallen is het wijs om ook met de buitenwereld te communiceren over de 

plannen. Leg daarbij niet de nadruk op de techniek, maar op de doelen (bodemdaling, 

CO2, waterkwaliteit, biodiversiteit) die je nastreeft. Dit is maatwerk per polder: soms is 

een persbericht voor de lokale media voldoende, soms zal het zinvol zijn om een 

informatiebijeenkomst te organiseren voor bewoners en organisaties in de polder.  

 

De website van Klimaatslim boeren op veen kan als podium worden gebruikt en 

ondersteuning bieden. Daarnaast is er voor projecten met een procesfinanciering vanuit 

Klimaatslim boeren op veen het logo “powered by” beschikbaar. 

 

8.2 Financiële aspecten 

8.2.1 BTW 
De BTW in een subsidieaanvraag is een apart verhaal. Het is verstandig om je daarin 

goed te verdiepen en eventueel advies te vragen bij de belastinginspecteur. 

Er zijn verschillende opties mogelijk:  

 

• Aanvrager en is niet Btw-plichtig: 

Aanvrager kan geen BTW terugvragen en vraagt dus subsidie aan incl. BTW (indien dit in 

de subsidieregeling mogelijk is). Je hebt dan als aanvrager een BTW verklaring nodig.  

Alle facturen zijn incl. BTW. 

 

• Aanvrager is wel Btw-plichtig en heeft BTW nummer: 

Alle facturen zijn incl. BTW en aanvrager kan BTW terugvorderen bij de belastingdienst. 

Aanvrager vraagt dan subsidie aan excl. BTW. Over de verkregen subsidie hoeft geen 

BTW te worden afgedragen. 

 

• Aanvrager is een samenwerkingsverband van deelnemers en eventueel ander 

partijen die BTW plichtig zijn: 

De facturen zijn inclusief BTW en gericht aan de deelnemers, deze kunnen de BTW 

verrekenen. De subsidie is BTW vrij. De aanvrager betaalt de subsidie uit aan de 

deelnemer exclusief BTW. 

 

In alle gevallen geldt, bij twijfel een beschikking van de belastinginspecteur aanvragen. 

Bijlage 13 is een voorbeeld antwoord van een accountant op deze kwestie. 

 

8.2.2 Liquiditeitsplanning 
Als plannen worden uitgevoerd met subsidie, kan er een flinke periode zitten tussen het 

moment dat facturen moeten worden betaald en het moment dat de subsidie wordt 

uitgekeerd (op grond van die facturen). In alle gevallen is het zinvol om een 

liquiditeitsplanning te maken om te voorkomen dat je onverwacht in financiële problemen 

raakt. 

 

Eventueel zal het nodig zijn om te zorgen voor een overbruggingskrediet, bijvoorbeeld bij 

een gemeente of een bank. 

 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/
https://klimaatslimboerenopveen.nl/downloads/
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8.2.3 Eigen bijdrage 
 

Gedurende fase 1 (Voorbereiding) stap 11 is beschreven wat het belang is van een eigen 

bijdrage van deelnemers is en wat de hoogte kan zijn. In deze paragraaf gaan we in op 

de praktische invulling: waaraan wordt het projectbudget besteed dat is gevormd door de 

eigen bijdragen van deelnemers? Of als de eigen bijdrage toch niet in € wordt geleverd 

maar in de vorm van een te realiseren maatregel, welke maatregelen passen bij de 

doelstellingen van Klimaatslim boeren op veen? Onze voorkeur heeft een financiële 

bijdrage in verband met transparantie en eenvoudiger werkwijze (zie Hoofdstuk 3). 

 

Waaraan te besteden: 

Maak vooraf duidelijke afspraken met deelnemers en partijen, zoals waterschap en 

provincie, waaraan de eigen bijdrage kan worden besteed. Hou rekening met eventuele 

subsidievoorwaarden. De eigen bijdrage van de deelnemers kan worden besteed aan 

aanleg WIS/bodemdaling remmende maatregelen, aan investeringen gericht op 

biodiversiteit en/of veranderingen in de bedrijfsvoering met een verbetering van de 

bedrijfskringloop tot gevolg, of aan andere maatschappelijke doelen. De eigen bijdrage 

kan daarmee een stimulans zijn om ook andere maatregelen te gaan nemen. Het is de 

bedoeling dat deze maatregelen/investeringen binnen de looptijd van het project 

(bijvoorbeeld 3 jaar) worden uitgevoerd, zodat het project na die periode inhoudelijk en 

financieel kan worden afgerond. 

 

Uitwerking biodiversiteit en kringloopmaatregelen: 

De intentie van Klimaatslim boeren op veen is om naast bodemdaling remmende 

maatregelen ook andere maatregelen gericht op met name biodiversiteit te stimuleren. 

Wat gezamenlijke aanvullende doelen zijn verschilt per polder en wordt gezamenlijk in de 

planvormingsfase bepaald. De deelnemer bepaalt zelf wat op zijn bedrijf past. Hier geven 

we een opzet voor een menukaart met maatregelen die in de context van Klimaatslim 

boeren op veen onze voorkeur hebben, waar de deelnemer uit kan kiezen. Bovendien 

wijzen we op mogelijke stimuleringsregelingen. 

 

Hoe werkt de eigen bijdrage: 

Hieronder is een voorkeurslijst – menukaart – van Klimaatslim boeren op veen 

opgenomen met kansrijke eenmalige, fysieke (niet-productieve) maatregelen in 

veenweidegebieden. De volledige lijst is te vinden in bijlage 2. Voor de maatregelen met 

een * kan een ANLb overeenkomst worden afgesloten. 

 

Maatregelen gericht op soortenbeheer en landschap: 

• *aanleg natuurvriendelijke oever (vooroever/waterbergingsoever, natte 

bufferzone) om tevens afkalving tegen gaan; 

• *aanleg landschapselementen in/langs het weiland; 

• *groot achterstallig onderhoud landschappelijke elementen (tussenkap); 

• *aanleg bijenlinten/vlinderstroken, bloeiende perceelranden, FAB (Functionele 

Agrarische Biodiversiteit)rand; 

• vervanging duikers door visvriendelijke duikers; 

• aanleg vissluizen. 

 

Maatregelen gericht op verbetering mineralenbenutting: 

• biodiversiteitspakket (zie bijlage 3); 

• vergoeding aanschaf drinkbakken, drinkplaatsen, afrastering (vertrapping en 

afkalving voorkomen); 

• tegengaan erfafspoeling op basis van erf-scan (bovenwettelijk) bv. veegmachine, 

helofytenfilter, opvangput; 

• *aanschaf baggerpomp; 

• wied-eg (met opbouwzaaimachine) ter bevordering van de dichtheid graszode en 

daarmee ook het tegengaan van mineralisatie. 
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Maatregelen gericht op bodembeheer: 

• maatregelen naar aanleiding van advies. Zoals bodemcoach, erf-, of bedrijfs-scan. 

 

In bijlage 2 zijn nog meer en ander soortige maatregelen opgenomen waarmee een 

eigenbijdrage verrekend zou kunnen worden. Bepaal van te voren als initiatiefgroep en in 

overleg met waterschap en provincie welke maatregelen gewenst zijn. Het kernteam van 

Klimaatslim boeren op veen kan desgewenst adviseren. 

 

Naast vergoedingen vanuit het ANLb, zijn of komen er wellicht subsidieregelingen 

(nieuwe GLB met eco-regelingen, ANLb, gebiedsgerichte regelingen). Ook kunnen 

maatregelen bijdragen aan bedrijfsresultaat, certificering etc. Dit kan een extra stimulans 

zijn voor deelnemers om maatregelen te treffen. 
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Bijlage 1: Intentieverklaring waterschap, 

gemeente, provincie, agrarisch collectief 
 

Intentieverklaring 

Project <naam> in de polder <naam> 

Tussen < agrarisch collectief naam>, <waterschap >, <de provincie> en 

<gemeente> 

 

Hierbij verklaren ondergetekenden voornemens te zijn in de periode <Jaar-jaar> samen 

te werken bij het komen tot toekomstbestendige veenweidepolder <naam> gelegen in 

het bemalingsgebied van <naam waterschap>. Doel van het project is het vertragen van 

bodemdaling met grootschalige aanleg van een waterinfiltratiesysteem ingepast in de 

landbouwkundige bedrijfsvoering, in combinatie met optimaal peilbeheer, verbeteren 

waterkwaliteit en de monitoring van effecten. Naast de aanleg van een collectief 

waterinfiltratiesysteem zetten de grondeigenaren zich ook in voor de biodiversiteit 

(verduurzaming van water, bodem en soortenrijkdom) in deze polders.  

 

Inzet is dat het probleem van bodemdaling en wateroverlast in samenhang wordt 

opgelost om een duurzaam toekomst perspectief te bieden voor zowel de polder <naam> 

als het dorp<naam>. Het doel van het project <titel> is: 

• De grondwaterstand in de percelen zo te beïnvloeden dat de bodemdaling 

vermindert (30-50%); 

• Verbetering van de waterkwaliteit; 

• Het peilbeheer zodanig te flexibiliseren dat deze zoveel mogelijk tegemoet komt 

aan de diverse opgaven in het gebied (remmen bodemdaling, voldoende water, 

verminderen van wateroverlast en gezond water); 

• Flexibilisering van het peilbeheer2 wordt ingepast in het operationele peilbeheer 

en de agrarische bedrijfsvoering. 

 

Het project gaat vergezeld van een kennisvraag: in welke mate kan de bodemdaling 

remmende maatregel onderwaterdrainage een bijdrage leveren aan een optimale 

combinatie van verbeteren waterkwaliteit, peilbeheer, vertragen bodemdaling en 

verminderen van wateroverlast”. 

 

Deze overeenkomst is van belang om vooraf helder af te spreken welke partij waarvoor 

verantwoordelijk is, inspanning vast te leggen en de samenwerking te bekrachtigen. 

 

Binnen deze samenwerking spant <naam agrarisch collectief> zich in voor: 

1. Het indienen van de (POP-) subsidieaanvraag voor de aanleg van 

waterinfiltratiebuizen (max. XXX hectare) op agrarische grond namens de 

deelnemende grondeigenaren. 

2. De verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering en verbeteren van de 

waterkwaliteit en biodiversiteit in samenhang met het aanleggen van een 

waterinfiltratiesysteem. 

3. Bij toekenning van de (POP-) subsidie of soortgelijke subsidie, zorgdragen voor de 

waterinfiltratiebuizen aangelegd worden, het verzorgen van bijbehorende 

projectleiding, het voldoen aan de subsidieverplichtingen die voortkomen uit de 

subsidiebeschikking (zoals voortgangsrapportages, betalingsverzoeken, 

vaststellingsverzoeken, communicatieverplichtingen, aanleggen 

projectadministratie, bewaarplicht administratie), administratie, uitbetaling en 

verantwoording (inclusief het maken van afspraken met individuele deelnemers) 

en communicatie over het project. 

 
2 Een meer natuurlijk peilverloop (peil meebewegen naar natuurlijke omstandigheden in met name voor- en najaar) heeft een positief 

effect op de waterkwaliteit omdat het beter aansluit bij de dynamiek van de ecologie. 
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4. De medewerking genereren van de deelnemers aan de uitvoering van het 

monitoringsplan. 

5. Het maken van afspraken over de uitvoering met de betrokken deelnemers in de 

polder <naam>. 

6. Het vastleggen van de afspraak met de deelnemers om een eigen bijdrage van € 

500,- per hectare te leveren en dit bedrag te innen. Dit bedrag wordt ingezet voor 

extra maatregelen (zoals biodiversiteit) in aanvulling op de aanleg van 

onderwaterdrainage met de beoogde (POP3) subsidie. Vanuit een breed 

perspectief wordt op deze manier waterkwaliteit aangepakt. 

7. De deelnemers stimuleren om per bedrijf op 1 perceel innovatieve biodrains aan 

te leggen.  

8. Het stimuleren van deelname aan duurzame bedrijfsvoering en het stimuleren van 

maatregelen en het afsluiten van pakketten die de biodiversiteit en waterkwaliteit 

verbeteren met de deelnemers. 

9. Alle afspraken met deelnemers, zoals de hiervoor genoemde bijdrage, risico’s, 

worden vastgelegd in een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen <agrarisch 

collectief> en deelnemer. 

10. Uitwisseling van kennis en ervaring (opgedaan binnen dit pilotproject) en met 

geïnteresseerden  

 

Binnen deze samenwerking spant <naam waterschap> zich in voor: 

1. De kennis en ervaringen van lopende pilots met waterinfiltratiesystemen binnen 

het gebied van <waterschap> worden ingebracht in de polder <naam>.  

2. De voorbereiding en uitvoering van een monitoringsplan behorend bij <titel 

project in polder>. Het betreft het opstellen van een monitoringsplan, de 

aansturing van de monitoring, de analyse en rapportage van de gegevens evenals 

de uitwisseling van de resultaten met de betrokkenen.   

3. Een passend peil in het gebied op basis van een integrale afweging, inclusief die 

voor het optimaal functioneren van het waterinfiltratiesysteem, zoals opgenomen 

in het raamwaterplan.  

4. Hiervoor zijn voor een deel van de percelen in het pilotgebied de uitvoering van 

maatregelen zoals de aanleg van nieuwe kunstwerken en (partiële) herziening van 

het peilbesluit nodig. Binnen het peilbesluitproces wordt flexibilisering van het 

peilbeheer afgewogen. 

5. Het leveren / organiseren van de inbreng van deskundigheid over de effecten van 

waterinfiltratiesystemen en daarbij ook het inbrengen van ervaringen met andere, 

soortgelijke projecten. 

6. Het faciliteren van communicatie over (tussentijdse) resultaten van het project 

met geïnteresseerde organisaties en personen. 

 

Binnen deze samenwerking spant de provincie <naam> zich in voor: 

1. Het faciliteren van het project. Het project draagt bij aan de ambitie van de 

provincie ten aanzien van bodemdaling, zoals opgenomen in haar visie 

bodemdaling, en ook die vanuit de bestuurlijke afspraken. 

2. Het uitdragen van kennis en ervaringen ten behoeve van andere initiatieven om 

bodemdaling te remmen in de provincie. 

3. Advisering over subsidiemogelijkheden zoals de openstelling van het 

subsidieprogramma <naam> 

4. Financiering van de benodigde monitoring van het project van maximaal € 

 

Binnen deze samenwerking spant de gemeente zich in voor: 

1. Uitdragen dat dit project een deel van de doelstellingen van <gemeentelijk 

beleid> realiseert inclusief de samenhang met de dorpskern en linten en over 

(tussentijdse) resultaten door communicatie met de bewoners via de lokale 

media.  

2. Het beschikbaar stellen van communicatiekanalen van de gemeente (bijvoorbeeld 

lokale media). 
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3. Vergroting van de lokale bewustwording over de relatie tussen het project en de 

invloed van het grondwater op bodemdaling. Bijvoorbeeld door te investeren in 

een activiteit waarmee de gewenste en actuele grondwaterpeilen in het dorp en 

de polder onder de aandacht worden gebracht van de inwoners van <dorp>. 

4. De afstemming, monitoring van de afspraken en voortgang van dit project plaats 

te laten vinden binnen de ambtelijke overlegstructuur.  

5. Het uitdragen van kennis en ervaringen ten behoeve van andere initiatieven om 

bodemdaling te remmen in het buitengebied van de gemeente (duurzaamheid). 

 

Inwerkingtreding 

Deze intentieovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 

en geldt voor de periode van <van xx jaar>.  

 

Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst vervalt van rechtswege indien op<datum> als er geen 

vervolgovereenkomst tot stand is gekomen. Partijen kunnen in onderling overleg deze 

termijn verlengen. 

 

Afdwingbaarheid 

Partijen komen overeen dat de afspraken behorende bij deze intentieovereenkomst niet 

in rechte afdwingbaar zijn 

 

Opzegging 

Elke partij kan te allen tijde deze intentieovereenkomst met in achtneming van een 

opzegtermijn van drie maanden schriftelijk opzeggen, met opgave van reden. 

 

 

<waterschap>      <agrarisch collectief naam> 

 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden    het bestuur 

 

 

Namens hen       Namens hen 

 

 

Provincie <naam>,      Gemeente <naam>, 

 

 

College van gedeputeerde Staten,    College van Burgemeester en 

 

 

Namens hen,       Wethouders, namens hen, 

 

 

Datum: 

 

 

Bijlage: Plaatje met plangebied en gebieden van beoogde WIS 
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Bijlage 2: Longlist overige maatregelen in 

relatie tot de eigen bijdrage 
 

Deze longlist bevat mogelijke maatregelen waarin kan worden geïnvesteerd met het 

projectbudget dat is ontstaan uit de eigen bijdrage van deelnemers, dan wel als prestatie 

kan worden geaccepteerd als eigen bijdrage. Dit zijn niet productieve investeringen, 

gebaseerd op de landelijke BOOT-lijst. Welke maatregelen meer of minder gewenst en 

effectief zijn, hangt af van de doelen die zijn gesteld, visie van de gebiedspartners en 

kenmerken van het gebied. Het kernteam Klimaatslim boeren op veen kan desgewenst 

adviseren. 

 

Maatregelen waterkwaliteit 
Aanleg natuurvriendelijke oevers, en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, 

helofytenfilters, die tevens afkalving van de oevers tegen gaan; beheer kan in ANLb; 

Aanleg vooroevers (tegengaan afkalving); beheer kan in ANLb. 

Aanschaf drinkbak of drinkplaats en afrastering om vertrapping slootkant te 

voorkomen 

Aanschaf baggerpomp. Baggerspuiten kan worden vergoed uit ANLb.  

Maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling op basis van een bedrijfsscan  

Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling (meer dan 

wettelijk verplicht) 

Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije 

zone);  

Afkoppelen van schoon hemelwater en zo mogelijk hergebruiken 

Aanleg voorzieningen om erf/bedrijfswater te zuiveren (meer dan wettelijk verplicht) 

Aanschaf veegmachine om erf schoon te houden 

Laten uitvoeren erfscan 

Gebiedsgericht bedrijfswaterplan opstellen.  

Integraal bedrijfsplan opstellen ter bevordering van waterbewust boeren. 

Inrichting zuiveringssystemen drainagewater/uitstroom greppels (bijvoorbeeld met 

ijzerzand) 

Aanleg infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan) 

Zuivering van drainagewater (stikstof/fosfor, in sloot/slootkant/bodem) 

Kavelpaden ter voorkoming van vertrapping. 

Maatregelen soortenbeheer en landschap 
Aanleg natuurvriendelijke oever (vooroever/waterbergingsoever, natte bufferzone) om 

tevens afkalving tegen gaan; beheer kan in ANLb. 
Aanleg landschapselementen in/langs het weiland; beheer kan in ANLb 

Groot achterstallig onderhoud landschappelijke elementen (tussenkap); beheer kan in 

ANLb. 

Aanleg bijenlinten of vlinderstroken, bloeiende perceelranden, FAB rand (FAB = 

Functionele Agrarische Biodiversiteit), beheer kan in ANLb. 

Vervanging duikers door visvriendelijke duikers. 

Aanleg vissluizen. 

Maatregelen ter verbetering mineralenbenutting 
Biodiversiteitspakket (bijlage 3) 

Aanschaf mestrobot om roosters schoon te vegen  

Vergoeding aanschaf drinkbakken, drinkplaatsen, afrastering (vertrapping en afkalving 

voorkomen); 

Tegengaan erfafspoeling op basis van erf-scan (bovenwettelijk) bv. veegmachine, 

helofytenfilter, opvangput; 

Aanschaf baggerpomp 

Aanschaf GPS-systeem op trekker i.v.m. secuur bemesten 

https://agrarischwaterbeheer.nl/document/boot-lijst-maatregelen-agrarisch-waterbeheer
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Aanschaf precisiebemestingstechnieken 

Aanschaf alternatieve bemestingsapparatuur, zodenbemester. 

Investeringen in beslissingsondersteunende systemen op basis van bodemonderzoek 

aangevuld met beschikbare meetresultaten 

Investering in uitbreiding mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden ten behoeve 

van het beter aanwenden van mest ter bevordering van de groei van gewassen (dus 

mest toedienen alleen als het gewas het nodig heeft). 

Een aangepaste landbouwspuit om vloeibare kunstmest op het land te brengen 

Wied-eg (met opbouwzaaimachine) ter bevordering van de dichtheid graszode en 

daarmee ook het tegengaan van mineralisatie. 

Mestscheidingsinstallatie. 

Maatregelen bodembeheer 
Brede banden onder de machines en/of tractoren of dubbel lucht. 

Maatregelen naar aanleiding van advies. Zoals bodemcoach, erf-, of bedrijfs-scan. 

Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen ten 

behoeve van ‘verbeterde goede landbouwpraktijk’ 

Mobiele mestscheider om zodoende meer "ruige mest" op het land te krijgen en zo 

meer bodemleven te creëren. 

Een stalmeststrooier om meer ruige mest te stimuleren. 

Machines die dezelfde werkbreedte hebben, zodat er rijsporen ontstaan in het land. Dit 

ter voorkoming van verdichting. Voorbeeld: maaier schudder en hark en 

stalmeststrooier of bemester op een werkbreedte van 6 m. 
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Bijlage 3: Voorbeeld biodiversiteitspakket 

(KPI’s) 
 

Na aanleiding van aanpassingen in de bedrijfsvoering verbetert de kringloopwijzer. Dit 

komt tot uiting via de kwalitatieve prestatie indicatoren (KPI’s). Zie rapportage 

dashboard klimaat en milieu. 

 

 
Bron: rapportage PPP Agroadvies 

  

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Klimaatslimboeren-analyse-klw-mei-2020.pdf
https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Klimaatslimboeren-analyse-klw-mei-2020.pdf
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Bijlage 4: Persoonlijke situatie per 

deelnemer in beeld en globaal drainplan 
 

Checklist bij de boer: 

• alle percelen in beeld: lengte, breedte; 

• waar liggen gedempte sloten: lengte, breedte, locatie; 

• waar ligt verharding (puin, beton e.d.). Kavelpad van Stelconplaten kan worden 

uitgelicht en later teruggelegd; 

• waar liggen greppels en greppelbuizen; 

• waar liggen andere obstakels in of op het land (hoogspanningsmasten); 

• heeft sloot waar einddrain in uit komt voldoende aan en afvoercapaciteit (dit mag 

geen hoofdwatergang zijn, stem eventueel af met het waterschap); 

• aanwezigheid en positie hoog watersloten of onderbemaling. En wat gebeurt er 

met de onderbemaling? Gaat die uit of ga je daarmee sturen? 

• geschiktheid van het perceel: is de perceelhoogte t.o.v. zomerpeil (drooglegging) 

tussen de 35 en 60 cm; 

• het aanwezig zijn van wellen (= kwel); 

• aan en afvoercapaciteit sloot waar einddrain in uit komt. Bagger eerst verwijderen 

om vervuiling drain te voorkomen; 

• doorlaatbaarheid grond i.v.m. bepalen drainafstand – % veen / klei. Vraag ook 

aan deelnemer welke percelen natter en droger (kleiiger) zijn; 

• wat is rijgedrag en koe verkeer op een perceel i.v.m. positie van de pomp put of 

een centrale put naar de sloot, aanleg stroomkabel. Vraag ook aan de deelnemer 

waar nattere en drogere plekken liggen; 

• wat voor een einddrain: in een put of als een bundel buizen met een filter direct in 

de sloot; 

• het al of niet afrasteren ter hoogte van de centrale in/uitlaat van de drain; 

• is er extra eindbuisbescherming nodig t.b.v. sleepslangen; 

• is er grote kans op overgroei van de inlaat, dan eindbuis verder in de sloot 

aanleggen; 

• positie verzamelputten i.v.m. eventueel toekomstige stroomvoorziening 

drukdrainage; 

• kans op aanwezige boomstronken is er een gedetailleerde bodemkaart 

beschikbaar? 

• hoogte variatie (t.o.v. NAP) op het perceel. 

 

Voorafgaand aan een inloop dag kaarten naar de deelnemers sturen op A3-formaat, zoals 

bijvoorbeeld ANH hoogte kaarten, Google maps satelliet kaarten, waarop goed percelen, 

gedempte sloten enz. te zien zijn en waarbij de eventueel lager of hoger gelegen 

percelen ook goed onderscheiden worden. De deelnemer kan op de kaarten zijn situatie 

schetsen en de aanwezige obstakels en koe verkeer intekenen (zie figuur hieronder). 

 Voorbeeld globaal drainplan, met greppelafvoer, 

obstakels en mogelijke toekomstige putlocaties 
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Bijlage 5: Voorbeeld integraal gebiedsplan 
 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding: beschrijving polder, ambities boeren, ambities andere partijen. 

1.2. Naar een integrale gebiedsopgave: welke popgaven zijn er en welke 

dwarsverbanden zijn er? 

 

2. Gebiedsbeschrijving 

2.1. Ligging en kenmerken gebied: 

Ligging, grondsoort, watergebiedsplan, peilbesluit, drooglegging, veensoort, 

hoofdwatergangen, gemaal. 

2.2. Waterhuishouding, peilbeheer, drooglegging, bodemdaling. 

 

3. Organisatie van het gebiedsproces: Uitgangspunten, organisatiestructuur, rollen, 

taken, verantwoordelijkheden, financiering, communicatie. 

 

4. Opgaven en doelstellingen 

4.1. Thema 1: opgaven, ambities, doelstellingen. 

4.2. Thema 2: 

4.3. Enz. 

 

5. Uitvoering 

5.1. Thema Bodemdaling 

5.1.1. Randvoorwaarden waterschap, relatie met peilbesluit, optimale peil, 

optimale diepte drains, relatie met andere wateropgaven, 

bodemgeschiktheidskaart. 

5.1.2. Uitwerken monitoringsprogramma. 

5.1.3. Opstellen drainageplan of uitvoeringsplan andere bodemdaling remmende 

maatregelen: vuistregels conform KIWA-richtlijnen 

5.2. Thema 2: 

5.3. Enz. 

 

6. Planning, begroting en financiële administratie. 
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Bijlage 6: Voorbeeld drainplan en uitwerking 

benodigde materialen 
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Bijlage 7: Voorbeeld 

deelnemersovereenkomst 
 

Deelnemersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst 

 

Titel project in de polder xxxxx 

 

 

Plaats, datum 

 

Ondergetekenden, (verder genoemd de deelnemers) verklaren deel te nemen aan het 

project <naam>, in de polder <naam>, gelegen binnen de gemeente<naam> en het 

beheergebied van <waterschap>. Doel van het project is het vertragen van bodemdaling 

met grootschalige aanleg van onderwaterdrainage ingepast in de landbouwkundige 

bedrijfsvoering, in combinatie met optimaal peilbeheer en de monitoring van effecten. 

Naast de aanleg van een collectief waterinfiltratiesysteem zetten de deelnemers zich ook 

in voor de biodiversiteit (verduurzaming van water, bodem en soortenrijkdom) in deze 

polders.  

 

Dit project maakt onderdeel uit van de samenhangende aanpak van het programma 

<nader in te vullen>.  

 

Op de opgegeven percelen van de deelnemers (zie bijgaande kaart) wordt een 

waterinfiltratiesysteem gerealiseerd. Het is de intentie om de aanleg hiervan vanuit een 

(POP) subsidie te financieren. Agrarisch collectief <naam> is voornemens een aanvraag 

te doen voor deze (POP) subsidie. Tevens wordt gewerkt aan het verduurzamen van de 

agrarische bedrijfsvoering en verbeteren van de biodiversiteit in samenhang met het 

aanleggen van een waterinfiltratiesysteem. Het project zal alleen worden uitgevoerd als 

de financiering vanuit POP of uit eventuele andere financiering wordt toegekend. 

 

Deelnemers met meer dan tien hectare grond in het pilotgebied, leggen op maximaal één 

perceel van circa 2-2,5 hectare innovatieve biodrains aan, op de overige percelen de 

reguliere PVC drains. In dat geval verklaart de deelnemer een eigen bijdrage te leveren 

van <xxx> euro per hectare land, dat wordt voorzien van een waterinfiltratiesysteem. 

 

In het geval dat er geen biodrains worden aangelegd, verklaart de deelnemer een eigen 

bijdrage te leveren van <xxx> euro per hectare land dat wordt voorzien van een 

waterinfiltratiesysteem. 

 

De deelnemers financieren de investering voor het waterinfiltratiesysteem niet voor. Elke 

deelnemer stuurt na ontvangst de factuur van de draineur direct door naar het agrarisch 

collectief, die het bedrag direct uitkeert zodat de deelnemer de draineur kan betalen. 

Voorwaarde voor de uitbetaling is dat het agrarisch collectief de eigen bijdrage heeft 

ontvangen. 

 

Het agrarisch collectief <naam> int de eigen bijdrage bij de deelnemers. De deelnemers 

ontvangen het bedrag van de eigen bijdrage terug op hun eigen bedrijf in de vorm van 

investeringen in maatregelen ter verbetering van biodiversiteit. 

 

De deelnemers verklaren tevens akkoord te gaan met monitoring door agrarisch collectief 

<naam> en het waterschap. Dit betekent onder andere dat de deelnemers toegang 

verlenen tot de percelen voor de uitvoering van de monitoring. Het monitoringsplan 

wordt afgestemd met de deelnemers en deelnemers kunnen inbreng leveren. 
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Indien de financiering voor de aanleg van een waterinfiltratiesysteem niet wordt 

toegekend, zal van de deelnemer ook geen bijdrage worden gevraagd. Er kunnen in het 

geval van het niet doorgaan van het projectplan dan ook geen rechten aan deze 

overeenkomst worden ontleend. 

 

De deelnemer draagt zelf het risico van eventuele schade aan gewas of perceel als 

gevolg van het waterinfiltratiesysteem. 

 

De looptijd van de aanleg van het waterinfiltratiesysteem is < van … tot ….>. 

De mogelijkheid om af te zien van deelname kan in zwaarwegende gevallen worden 

bekeken in overleg met alle partijen.  

 

Namens agrarisch collectief<naam> 

 

<naam>, voorzitter 

 

Handtekening  

 

 

 

De deelnemers: 

Naam Adres Postcode Plaats Handtekening voor deelname 
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Bijlage 8a: Voorbeeld aanbestedingsbrief 
 

Geachte heer, mevrouw, beste xxxx 

 

1. Aanleiding voor de aanbesteding 

< agrarisch collectief>, heeft samen met <Waterschap> het initiatief genomen tot de 

realisatie van het project Klimaatslim Boeren op Veen in <polder>. In dit project is een 

belangrijk onderdeel het grootschalig, zorgvuldig aanleggen van een 

waterinfiltratiesysteem op percelen van xx grondeigenaren en pachters, van in totaal ca 

xxx hectare in de periode <jaartallen>.  

Voor deze aanleg heeft < agrarisch collectief> een <POP> subsidietoezegging verkregen.  

 

2. Verzoek tot het uitbrengen van een offerte 

< agrarisch collectief> is als aanvrager en penvoerder voor de <POP> subsidie 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanleg van het waterinfiltratiesysteem en ook 

voor het aanbesteden van de aanleg. 

 

Wij nodigen u –namens de xx deelnemers- uit om een offerte uit te brengen voor de 

aanleg van een waterinfiltratiesysteem op deze percelen tussen <data>. Deze aanleg 

luistert nauw en is door initiatiefnemers en betrokken deelnemers meermalen besproken 

en voorbereid. Dat heeft geleid tot een gedetailleerd overzicht per deelnemer, vastgelegd 

in een Excel document en op kaarten die als bijlage worden meegestuurd.  

Voor de operationele projectleiding namens de opdrachtgever en een periodiek toezicht 

op kwaliteit en functioneren van de aanleg van het waterinfiltratiesysteem worden aparte 

offertes opgevraagd/andere personen gevraagd. Deze maken geen deel uit van deze 

aanbesteding. 

 

Er is er geen gedetailleerd bestek voorhanden, wel een technische beschrijving van de 

vereisten. Uit de bijlagen per deelnemer volgen de gegevens, die nodig zijn voor de 

aanleg. 

 

3. Algemene eisen aan de inschrijver 

< agrarisch collectief> hanteert ten behoeve van haar beoordeling de volgende algemene 

eisen. De inschrijver dient:  

1. Aantoonbaar de continuïteit in financieel en organisatorisch opzicht van hun 

organisatie te waarborgen; 

2. Aantoonbaar de integriteit van hun organisatie te waarborgen; 

3. Een zo flexibel mogelijk planningsysteem te hanteren; 

4. Een (nagenoeg) ongestoorde bedrijfsvoering van de deelnemers te waarborgen; 

5. De voorschriften van de wet- en regelgeving “naar de letter” na te leven; 

6. De verkeersvoorzieningen conform de plaatselijke verordeningen en specifieke 

aanwijzingen te gebruiken. 

7. Aantoonbaar ervaring te hebben met de aanleg van waterinfiltratiesystemen in 

veenweidegebieden; 

8. Het kunnen overleggen van tevredenheidsverklaringen; 

9. Aan te geven hoe de garanties en de garantietermijn van de materialen en van de 

aanleg is geregeld; 

10. De organisatie is voldoende verzekerd voor schade aan eigendommen van de 

betreffende deelnemers; 

11.Schade veroorzaakt door milieuvervuiling is voor rekening van de organisatie (zoals 

diesel/ olie lekkage) 

 

4. Uitvoeringseisen 

In de voorbereiding naar de subsidieaanvraag hebben alle deelnemers gekozen voor een 

constructie met één aansluitingspunt op de sloot, waaierend vanuit een put. Een enkele 
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uitzondering daargelaten, waar een verzameldrain praktischer is, en op enkele percelen 

is drukdrainage met een pomp noodzakelijk.  

 

Wij willen dat het ontwerp zoals in de bijlagen is vastgelegd wordt uitgevoerd. Naast de 

eisen die bij het ontwerp zijn opgenomen zijn nog de volgende uitvoeringseisen van 

toepassing:  

 

1. Uitvoering dient te geschieden in de periode <data>; 

2. De uitvoering dient in overleg met deelnemers en de technisch toezichthouders 

namens <Collectief> te worden verkend en vastgesteld; 

3. Het infiltratieproces dient te worden uitgevoerd met apparatuur die een stabiel en 

ongestoord infiltratieproces waarborgt; 

4. De inschrijver moet bij de uitwerking van de oplossingen altijd uitgaan van bestaande 

wet- en regelgeving en van toepassing zijnde richtlijnen en normeringen. Dit zal bij de 

voorbereiding en uitwerking van de specifieke aspecten aangetoond moeten worden. 

Hierbij moet o.a. gedacht worden aan CROW publicaties, ISO normen, CUR 

aanbevelingen, KIWA richtlijn en regelgeving/eisen van overheden e.d.; 

5. De uitvoering van het werk dient op toereikende wijze gevolgd te kunnen worden. Bij 

voorkeur door middel van elektronische systemen (GPS). De werkzaamheden zijn per 

perceel vastgelegd in GPS, in een GIS-bestand en op papier; 

6. De uitvoering van het werk dient per <datum> voor tenminste 50% gereed te zijn. 

 

5. Aanvullende eis vanuit de Europese en nationale regelgeving - <optioneel> 

Europese en nationale regelgeving verplichten <agrarisch collectief> een toereikende 

controle door controleurs van/namens de Europese Unie en de Provincie Utrecht bij de 

gekozen leverancier(s) mogelijk te maken. 

Dit betekent, dat de gekozen leveranciers onvoorwaardelijk dienen in te stemmen met 

verlening van toegang aan aangewezen controleurs tot de (uitsluitend) van dit project bij 

u aanwezige projectadministratie en bewijsstukken. 

 

6. Aanbesteding 

Conform EU-aanbestedingsregels en de voorschriften van de subsidieverstrekker vraagt 

<agrarisch collectief> minimaal drie drainagebedrijven om in te schrijven. Wij vragen u 

om in de Nederlandse taal in te schrijven. De offerte bestaat ten minste uit de volgende 

onderdelen: 

• Beknopt plan van aanpak; 

• Kostenopgaaf van de totale kosten in- en exclusief BTW almede een overzicht van 

eenheidsprijzen en een specificatie per bedrijf, incl. eventueel meerwerk; 

• In de offerte dient u een stelpost op te nemen voor het verwijderen van 

gemiddeld 3 (fossiele) bomen per hectare; 

• Toelichting op te gebruiken materialen, afmetingen, type en kwaliteit; 

• Toelichting en onderbouwing hoe aan de bovenstaande eisen wordt voldaan; 

• Planning en indicatie hoeveel tijd (dagen) u over het werk denkt te doen; 

• Voorstel voor een oplossing voor de eindbuisbescherming. 

 

Uw gestanddoeningstermijn is minimaal 45 dagen.  

 

7. De gunningsprocedure 

De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van <agrarisch collectief> en 

de xx deelnemers. Externe deskundigen treden op als adviseur van <agrarisch 

collectief>. Een presentatie van het plan van aanpak kan onderdeel uitmaken van de 

beoordeling. 

 

De opdracht wordt gegund na beoordeling door de beoordelingscommissie van uw 

invulling van de bovenomschreven eisen.  

< Eventueel een weging hier opnemen, bv prijs, kwaliteit, presentatie>  
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<agrarisch collectief> is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te 

gunnen en behoudt zich het recht voor de aanbesteding te staken indien zij daartoe 

aanleiding ziet. <agrarisch collectief> neemt een dergelijk besluit slechts bij 

zwaarwegende argumenten. 

 

De indiener van de inschrijving heeft geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in 

het kader van deze aanbesteding. 

 

<agrarisch collectief> stelt u in de gelegenheid schriftelijk aanvullende 

vragen/inlichtingen te stellen c.q. in te dienen. 

 

8. Het tijdpad voor de selectie- en gunningsprocedure is als volgt: 

 

TIJDPAD 

 

DATUM/WEEKNUMMER 

Verzenden offerteaanvraag 

 

 

Vragen/inlichtingen inwinnen 

 

 

Nota van inlichtingen 

 

 

Indienen inschrijving/offerte 

 

 

Beoordeling inschrijvingen 

 

 

Eventueel presentatie plan van aanpak 

 

 

Selectie en gunning 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens <agrarisch collectief> 

 

 

<Naam> 

Projectcoördinator 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Toelichting op gebied 

2. Criteria, eisen en technische werkomschrijving (zie bijlage 10) 

3. Overzicht per perceel (Excel) 

4. Kaarten per deelnemer (pdf) 

5. Informatie over gasleiding in polder <naam>  

6. Aandachtspunten bij de aanleg van Waterinfiltratiesystemen, Nationaal 

Kennisprogramma Bodemdaling, mei 2019. 
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Bijlage 8b: Voorbeeld verzoek indienen 

offerte 
(tip: als de aanvrager niet aanbesteding plichtig is, noem het dan geen aanbesteding – 

zie bijlage 8a) 

 

Geachte heer, mevrouw, beste xxxx 

 

1. Aanleiding voor de offerte 

<aanvrager, penvoerder>, heeft samen met <provincie, waterschap> het initiatief 

genomen tot de realisatie van het project <naam>, peilgebied <naam>, <gemeente>, 

<provincie>. In dit project is een belangrijk onderdeel het grootschalig, zorgvuldig 

aanleggen van een waterinfiltratiesysteem op percelen van xx grondeigenaren en 

pachters, van in totaal ca xxx hectare in de periode 1-1-20xx-31-12-20xx  

Voor deze aanleg heeft < aanvrager, penvoerder > een xxx-subsidietoezegging 

verkregen.  

 

2. Verzoek tot het uitbrengen van een offerte 

<aanvrager, penvoerder> is als aanvrager en penvoerder voor de xxx-subsidie 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanleg van het waterinfiltratiesysteem en ook 

voor het doen van de uitvraag voor een offerte voor de aanleg. 

 

Wij nodigen u –namens de xx deelnemers- uit om een offerte uit te brengen voor de 

aanleg van een waterinfiltratiesysteem op deze percelen tussen <data>. Deze aanleg 

luistert nauw en is door initiatiefnemers en betrokken deelnemers meermalen besproken 

en voorbereid. Dat heeft geleid tot een gedetailleerd overzicht per deelnemer, vastgelegd 

in een Excel document en op kaarten die als bijlage worden meegestuurd.  

Voor de operationele projectleiding namens de opdrachtgever en een periodiek toezicht 

op kwaliteit en functioneren van de aanleg van het waterinfiltratiesysteem worden aparte 

offertes opgevraagd/andere personen gevraagd. Deze maken geen deel uit van deze 

offertevraag. 

 

Er is er geen gedetailleerd bestek voorhanden, wel een technische beschrijving van de 

vereisten. Uit de bijlagen per deelnemer volgen de gegevens, die nodig zijn voor de 

aanleg. 

 

3. Algemene eisen aan de inschrijver 

<aanvrager, penvoerder> hanteert ten behoeve van haar beoordeling de volgende 

algemene eisen. De inschrijver dient:  

1. Te voldoen aan de voorwaarden van de KIWA richtlijn BRL1411; 

2. Aantoonbaar de continuïteit in financieel en organisatorisch opzicht van hun 

organisatie te waarborgen; 

3. Aantoonbaar de integriteit van hun organisatie te waarborgen; 

4. Een zo flexibel mogelijk planningsysteem te hanteren; 

5. Een (nagenoeg) ongestoorde bedrijfsvoering van de deelnemers te waarborgen; 

6. De voorschriften van de wet- en regelgeving “naar de letter” na te leven; 

7. De verkeersvoorzieningen conform de plaatselijke verordeningen en specifieke 

aanwijzingen te gebruiken. 

8. Aantoonbaar ervaring te hebben met de aanleg van waterinfiltratiesystemen in 

veenweidegebieden; 

9. Het kunnen overleggen van tevredenheidsverklaringen; 

10. Aan te geven hoe de garanties en de garantietermijn van de materialen en van de 

aanleg is geregeld; 

11. De organisatie is voldoende verzekerd voor schade aan eigendommen van de 

betreffende deelnemers; 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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12.Schade veroorzaakt door milieuvervuiling is voor rekening van de organisatie (zoals 

diesel/ olie lekkage) 

<naar believen kunnen hier zaken worden geschrapt omdat ze in de KIWA richtlijn al 

geregeld worden> 

 

4. Uitvoeringseisen 

In de voorbereiding naar de subsidieaanvraag hebben alle deelnemers gekozen voor een 

constructie met één aansluitingspunt op de sloot, waaierend vanuit een put. Een enkele 

uitzondering daargelaten, waar een verzameldrain praktischer is, en op enkele percelen 

is drukdrainage met een pomp noodzakelijk.  

 

Wij willen dat het ontwerp zoals in de bijlagen is vastgelegd wordt uitgevoerd. Naast de 

eisen die bij het ontwerp zijn opgenomen zijn nog de volgende uitvoeringseisen van 

toepassing:  

 

1. Uitvoering dient te geschieden in de periode <van tot>; 

2. De uitvoering dient in overleg met deelnemers en de technisch toezichthouders 

namens <aanvrager, penvoerder> te worden verkend en vastgesteld; 

3. Het infiltratieproces dient te worden uitgevoerd met apparatuur die een stabiel en 

ongestoord infiltratieproces waarborgt; 

4. De inschrijver moet bij de uitwerking van de oplossingen altijd uitgaan van bestaande 

wet- en regelgeving en van toepassing zijnde richtlijnen en normeringen. Dit zal bij de 

voorbereiding en uitwerking van de specifieke aspecten aangetoond moeten worden. 

Hierbij moet o.a. gedacht worden aan CROW publicaties, ISO normen, CUR 

aanbevelingen, KIWA richtlijn en regelgeving/eisen van overheden (KEUR waterschap) 

e.d.; 

5. De uitvoering van het werk dient op toereikende wijze gevolgd te kunnen worden. Bij 

voorkeur door middel van elektronische systemen (GPS). De werkzaamheden zijn per 

perceel vastgelegd in GPS, in een GIS-bestand en op papier; 

6. De uitvoering van het werk dient op <datum> voor tenminste 50% gereed te zijn. 

 

5. Aanvullende eis vanuit de Europese en nationale regelgeving 

Europese en nationale regelgeving verplichten <aanvrager, penvoerder> een toereikende 

controle door controleurs van/namens de Europese Unie en de <provincie> bij de 

gekozen leverancier(s) mogelijk te maken. 

Dit betekent, dat de gekozen leveranciers onvoorwaardelijk dienen in te stemmen met 

verlening van toegang aan aangewezen controleurs tot de (uitsluitend) van dit project bij 

u aanwezige projectadministratie en bewijsstukken. 

 

6. Offerte 

Conform de voorschriften van de subsidieverstrekker vraagt <aanvrager, penvoerder> 

minimaal drie drainagebedrijven om in te schrijven. Wij vragen u om in de Nederlandse 

taal in te schrijven. De offerte bestaat ten minste uit de volgende onderdelen: 

• Beknopt plan van aanpak; 

• Kostenopgaaf van de totale kosten in- en exclusief BTW almede een overzicht van 

eenheidsprijzen en een specificatie per bedrijf, incl. eventueel meerwerk; 

• In de offerte dient u een stelpost op te nemen voor het verwijderen van 

gemiddeld 3 (fossiele) bomen per hectare; 

• Toelichting op te gebruiken materialen, afmetingen, type en kwaliteit; 

• Toelichting en onderbouwing hoe aan de bovenstaande eisen wordt voldaan; 

• Planning en indicatie hoeveel tijd (dagen) u over het werk denkt te doen; 

• Voorstel voor een oplossing voor de eindbuisbescherming. 

 

Uw gestanddoeningstermijn is minimaal 45 dagen.  

 

7. De gunningsprocedure 
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De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van <aanvrager, penvoerder> 

en van de deelnemers. Externe deskundigen treden op als adviseur van <aanvrager, 

penvoerder>, bijvoorbeeld het waterschap. Een presentatie van het plan van aanpak kan 

onderdeel uitmaken van de beoordeling. 

 

De opdracht wordt gegund na beoordeling door de beoordelingscommissie van uw 

invulling van de bovenomschreven eisen. De weging in de gunningsprocedure is <zelf 

invullen, is heel lastig om dit objectief te wegen> 

 

<aanvrager, penvoerder> is niet verplicht de opdracht in het kader van deze offerte te 

gunnen en behoudt zich het recht voor de offerte te staken indien zij daartoe aanleiding 

ziet. <aanvrager, penvoerder> neemt een dergelijk besluit slechts bij zwaarwegende 

argumenten.  

 

De gunning wordt pas definitief nadat duidelijk is dat het waterschap heeft besloten tot 

een peilaanpassing 

 

De indiener van de inschrijving heeft geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in 

het kader van deze aanbesteding. 

 

<aanvrager, penvoerder> stelt u in de gelegenheid schriftelijk aanvullende 

vragen/inlichtingen te stellen c.q. in te dienen. 

 

8. Het tijdpad voor de selectie- en gunningsprocedure is als volgt: 

 

TIJDPAD 

 

DATUM/WEEKNUMMER 

Verzenden offerteaanvraag 

 

Week x 

Vragen/inlichtingen inwinnen 

 

Week x+3 

Nota van inlichtingen 

 

Week x+5 

Indienen inschrijving/offerte 

 

Week x+7 

Beoordeling inschrijvingen 

 

Week x+8 

Eventueel presentatie plan van aanpak 

 

Week x+9 

Selectie en gunning 

 

Weel x+10 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens <aanvrager, penvoerder> 

 

<Naam> 

Projectcoördinator 

 

Bijlagen: 

1. Toelichting op gebied 

2. Criteria, eisen en technische werkomschrijving (zie bijlage 10) 

3. Overzicht per perceel (Excel) 

4. Kaarten per deelnemer (pdf) 

5. Factsheet “Onderwater- en drukdrainage” van NKB maart 2020 

6. Weging gunningscriteria  

http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/wp-content/uploads/2020/06/Onderwaterdrukdrainage.pdf
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Bijlage 9: Voorbeeld opdrachtbrief 
 

Geachte heer, mevrouw, beste xxx  

 

 

Bij deze wil ik u laten weten dat we <naam bedrijf> het werk gunnen voor de uitvoering 

en aanleg van <xxxxx> te <xxxx>. 

 

Het werk wordt uitgevoerd zoals aangegeven in ons offerteverzoek en conform de offerte 

die u heeft uitgebracht op <dd-mm-jj> en conform bijlagen.  

 

<Optioneel> Aanvangen van het werk kan pas na de vergunningverlening. De aanvraag 

is gedaan en in behandeling. U ontvangt z.s.m. bericht als wij de vergunning ontvangen 

hebben.  

 

Voordat u gaat beginnen willen we dat u bij elk bedrijf aan startgesprek voert met de 

deelnemer, waarbij ook <kwaliteitscontroleur / maker drainplan> aanwezig is. Dan wordt 

met de deelnemer besproken en uitgelegd wat wordt gedaan. De deelnemer heeft daar al 

in een eerder stadium goedkeuring voor gegeven, maar dan is het nogmaals duidelijk 

wat de verwachtingen en afspraken over en weer zijn. Ook kunt u met hem afspreken 

wanneer u op zijn land mag werken. 

 

Meerwerk- en of afwijkingen van het werkplan graag vooraf melden bij <penvoerder>. 

Om u en ons te helpen het werk goed uit te voeren zal <projectbegeleider> regelmatig in 

het veld kijken. Deze hanteert daarbij een checklist die wordt gebruikt als handvat om de 

technische eisen te kunnen nalopen (zie bijgevoegd document). 

 

Factureren graag per deelnemer, als het werk bij betreffende deelnemer is afgerond. U 

kunt facturen sturen aan: xxxxxx ovv <projectnaam>/ naam bedrijf/ oppervlakte per 

bedrijf. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met de 

werkzaamheden. 

 

 

Hartelijk groet 
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Bijlage 10: Criteria, eisen en 

werkomschrijving aanleg WIS in polder xx 
 

<desgewenst aanpassen aan eigen situatie> 

 

1. Algemene technische eisen 

Voor het goed functioneren van waterinfiltratiesysteem (WIS) moeten de KIWA-

richtlijnen worden gehanteerd (BRL1411) 

 

Specifieke eisen en aandachtspunten in dit project worden hieronder beschreven.  

 

2. Eisen aan gebruikte apparatuur 

• Er wordt gebruik gemaakt van geijkte en gecertificeerde laserapparatuur met 

hoogtelaser en lijnlaser en GPS-systeem. 

• De machines zijn geschikt voor het veenweidegebied: de inschrijver dient aan te 

geven aangeven welke druk per cm2 de machine levert en hoe insporing wordt 

voorkomen. 

 

3. Controle en kwaliteitsborging 

• De aannemer doet een Klic-melding. 

• Aanvang aanleg in overleg en na toestemming van betreffende deelnemer 

(afhankelijk van weer- en bodemomstandigheden. 

• Aanleg in overeenstemming met aangeleverde drainplannen. Afwijkingen in overleg 

met deelnemer en vertegenwoordiger van <aanvrager/penvoerder>. 

• <aanvrager/penvoerder> wordt in gelegenheid gesteld de aanleg te controleren: min. 

3 dagen voor aanvang aanleg wordt projectcoördinator geïnformeerd. 

• Realisatie per perceel laten aftekenen door betreffende deelnemer. 

• Facturering op basis van afgetekende werkbriefjes. 

• De gerealiseerde WIS, putten en greppelafvoeren worden vastgelegd in een GPS-

bestand (GIS) tijdens het draineren. 

• Nadat percelen zijn opgeleverd en afgetekend door de deelnemer wordt een revisie 

GPS-bestand in GIS en een hard copy op papier per perceel gemaakt en uitgereikt 

aan opdrachtgever (deelnemer) met een kopie naar <de aanvrager/penvoerder>. 

• Melding, resp. vergunningaanvraag bij <waterschap> doet <aanvrager/penvoerder>. 

Iedere deelnemer moet zelf tekenen, <aanvrager/penvoerder> coördineert. 

 

4. Specifieke technische eisen  

• De maximale onderlinge drainafstand is xx meter. 

• Minimale draineerafstand tot de sloot is xx meter.  

• Minimale afstand tot een greppel is xx meter 

• De maximale drainlengte is xxx meter, bij voorkeur niet langer dan xxx meter. 

• De optimale draindiepte is rond de 60 – 75 centimeter onder het maaiveld, en 

minimaal 20 cm onder het (toekomstige) zomerpeil. De polder kent een 

oppervlaktewaterpeil met een zomerstand en winterstand. De polder bestaat uit x 

zones, met elk een verschillend peil. Per zone moet de juiste (optimale) draindiepte 

worden bepaald. Het waterschap is samen met het gebied bezig om nieuwe 

polderpeilen te bepalen. Tijdens de uitvoering wordt de aanlegdiepte in NAP- 

gegeven.  

• De drain moet een minimale diameter hebben van xx mm, PVC kwaliteit <PExxxx>. 

• De verzameldrain moet een minimale diameter hebben van xxx mm.  

• De eindbuis heeft een diameter van xxx mm en is van PVC met klasse SNx met een 

lengte van min. x m: x m in het land, x m in de sloot.  

• Eindbuisbescherming moet worden aangelegd. Graag een voorstel voor een ontwerp 

van deugdelijke eindbuisbescherming die bestand is tegen baggeren, slootschonen, 

sleepslang enz. en die voorkomt dat er bagger en lucht in de inlaatbuis terecht komt. 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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• De uitstroomvoorziening moet zijn ingericht op peilfluctuaties van het polderpeil. De 

polder kent namelijk een zomer- en winterpeil met een verschil van xx cm. Dit 

betekent dat de bovenkant drain in de winter (maar) xx cm onder polderpeil ligt. Dit 

kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de in/uitstroomvoorziening met een bocht 

naar beneden in het oppervlaktewater wordt gesitueerd. 

• Een centraal aansluitingspunt met het oppervlaktewaterpeil. 

• De drains moeten kunnen worden doorgespoten. 

• Doorgesneden greppelbuizen (met de drainmachine) dienen vervangen te worden, 

beginnend bij de sloot met een dichte PVC-buis, diameter van øxxx inwendig, klasse 

SNx en lengte xx meter. Dan met een dichte buis, diameter van øxxx, materiaal PE of 

PP, klasse SNx, aangelegd met drainagemachine vanuit de sloot oplopend tot in de 

greppel en eindigend met een dichte PVC-buis. Beginnend bij de sloot bovenkant buis 

op winterpeil van de polder. Dit alles in nauw overleg met opdrachtgever. 

• Op elk perceel komen naar verwachting (fossiele) boomstronken voor. Reken in de 

offerte een prijs voor het verwijderen van gemiddeld <xxx> bomen per ha. Alleen 

grote bomen worden verwijderd. De gaten worden vervolgens opgevuld met (eigen) 

grond van de boer indien voorradig of anders met houtsnippers en afgewerkt met 30 

cm teeltlaag en ingezaaid met grasmengsel BGx. De houtsnippers en/of de 

gecertificeerde grond dient aannemer zelf te verzorgen en te vervoeren met trekker 

en kipper. Beide niet zwaarder dan x ton en op brede banden. Er wordt naar een 

locatie gezocht waar er een voorraad van grond en/of houtsnippers kan worden 

aangelegd. En wellicht een voorraad voor materiaal. 

• per 1 oktober 2019 mag grond alleen worden verplaatst als die op de aanwezigheid 

van PFAS is gecontroleerd en de norm (maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond) 

niet wordt overschreden. De aangevoerde grond moet aantoonbaar aan deze (of de 

dan geldende) norm voldoen.  

 

5. Drainageconstructies 

De deelnemers hebben gekozen voor een ontwerp waarbij er een centraal 

aansluitingspunt is met het oppervlaktewater. De constructie is die waarbij gewaaierd 

wordt vanuit een put. In sommige gevallen is gekozen voor een verzameldrain. 

 

Aanvullende eisen bij dit ontwerp zijn als volgt:  

• De put moet groot genoeg zijn om maximaal xx drains op aan te sluiten (hier is in het 

ontwerp vanuit gegaan): 

• De drains moeten vanuit de put kunnen worden doorgespoten; 

• De put moet onder maaiveld worden afgewerkt. Put moet grondbedekking hebben 

van minimaal 30 cm op de put vanaf maaiveld. Inzaaien met BGx; 

• Rondom de put moeten blinde drains worden aangelegd, zodat de drainageafstand 

weer een hartafstand krijgt van x meter; 

• De eindbuis, de buis tussen de put en de sloot, moet een minimale diameter hebben 

van xxx mm; 

• Eindbuis moet van PVC zijn van een zware klasse; 

• Verzamelputten van dikwandig PVC maten rond xxx mm met PVC-bodem en PVC-

deksel. Deze deksel is sterk genoeg om erover te rijden. Aangeven welke klasse dat 

is. De diepte van de drainage verzamelput onder de onderkant van de drains is xx 

cm. Alle putten hebben minstens xxx mm doorsnee, ook die met minder 

aansluitingen (ivm opvang slib); 

• Op xxx percelen wordt drukdrainage toegepast: we zien graag een voorstel voor de 

type en kwaliteit pomp, verankering watervat tot op het zand, materiaal watervat, 

inhoud watervat, pompdebieten, hoe wordt voorkomen dat de slang bagger opzuigt,  

aansluiting op het elektriciteitsnet en bijkomende kosten op deze locatie. 

 

6. Administratieve voorwaarden 

• Na afronding per perceel of blok percelen stuurt de draineur een gespecificeerde 

factuur incl BTW aan de betreffende deelnemer, met een kopie aan 
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<aanvrager/penvoerder>. De factuur is te controleren aan de hand van de offertes 

per deelnemer, en de eenheidsprijzen uit de offerte.  

• <aanvrager/penvoerder> of de deelnemers betalen geen voorschot. Betaling 

geschiedt achteraf, op basis van de gespecificeerde factuur, na goedkeuring door 

deelnemer en <aanvrager/penvoerder>.  

• Tijdens en na de uitvoering wordt er een informatiebord geplaatst, op een goed 

zichtbaar plaats langs de openbare weg. Deze voldoet aan de volgende voorwaarden: 

o op het bord staat de naam van het belangrijkste doel van de concrete actie: 

Aanleg waterinfiltratiesysteem. Met als doel tegengaan bodemdaling, 

verminderen uitstoot CO2 en verbeteren waterkwaliteit; 

o Op het bord staan tevens de logo’s van de financiers; 

o Op het bord staat tevens: Opdrachtgever: <aanvrager/penvoerder>; 

o Het bord moet drie jaar na afronding van de werkzaamheden beschikbaar 

blijven; 

o Het bord moet aanzienlijk van formaat zijn en moet goed zichtbaar- en 

leesbaar zijn. 

 

7. Totale hoeveelheid materiaal en werkzaamheden 

Wanneer de individuele inventarisatielijsten van alle percelen worden opgeteld dan 

ontstaat de totale hoeveelheid materiaal en werkzaamheden. Op basis van deze tabel 

kan de totaalprijs worden gebaseerd. 

 

 aantal eenheidsprijs Prijs totaal 

Oppervlakte ha    

    

Constructie met 

hoofddrain 

   

Hoofddrain xxx/ xxx 

mm (m) 

   

Doorspuitput xxx mm 

(st) 

   

Controleput met 

berijdbaar deksel 

   

Drukputten xxx mm 

incl pompinstallatie 

(st) 

   

T-Stukken    

doorspuitstukken    

Drain (m)     

    

Constructie op put     

Drukdrainage    

Stroomvoorziening    

Aanpassing 

onderbemaling 

   

aantal putten (max 

xx drains) 

   

aantal aansluitingen    

Drain (m)     

    

Biodrains (m)    

eindbuis (m)     

eindbuis bescherming     

Greppelbuizen (xxx 

mm) 
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Kraan-uren i.v.m. 

bomen/greppelherstel 

stelpost 

   

Info bord langs de 

weg 

   

Meerwerk    

Onvoorzien    
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Bijlage 11: Voorbeeld checklist vooroverleg, 

daags voor aanleg WIS 
 

 
 

  



 
40 

Bijlage 12, Voorbeeld checklist controle bij 

oplevering WIS 
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42 

Bijlage 13: Antwoord op vragen Btw-

constructies door accountant 
 

Vragen gesteld door Klimaatslim boeren op Veen en beantwoord door Accountant <NAW 

kan nagevraagd worden bij Klimaatslim boeren op veen>, dd. 30-09-2019.  

 

1. Situatieschets 

Agrariërs in 3 gebieden willen in het kader van de toekomstbestendigheid van hun 

bedrijven een aantal fysieke maatregelen treffen op hun percelen, waaronder de aanleg 

van waterinfiltratiesystemen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze 

maatregelen worden óók in het algemeen belang getroffen en dragen daarmee ook bij 

aan beleidsdoelen van provincie en Rijk (waaronder verbeteren waterkwaliteit, 

verminderen bodemdaling en CO2-uitstoot en vergroten van biodiversiteit). 

Het initiatief ligt bij de desbetreffende agrariërs. Zij hebben samen met respectievelijk de 

“agrarische collectieven” aanvragen voor zogenaamde POP-3 subsidies ingediend voor bij 

de provincie Utrecht en Zuid-Holland voor “niet productieve investeringen 

waterkwaliteit”. De agrarische collectieven zijn daarbij de aanvrager/penvoerder en de 

agrariërs zijn mede-aanvrager. 

De POP-3 subsidies worden uitgekeerd aan de agrarische collectieven en wel exclusief 

BTW omdat de mede-aanvragers Btw-plichtig zijn. De agrarische collectieven zijn 

vrijgesteld van BTW1. De agrarische collectieven zetten de subsidies op grond van een 

bijdrageregeling (zie de bijlage) door aan de betrokken agrariërs. De agrariërs dragen 

ook zelf bij tot een bedrag van € 500 á € 600,- per ha. 

De planvorming en aanbesteding van de werken is gezamenlijk, maar de 

opdrachtverlening aan de uitvoerders is individueel. De agrariërs ontvangen vervolgens 

facturen van de werkzaamheden van de uitvoerder(s) en vragen op grond van de 

bijdrageregeling een bijdrage van het agrarisch collectief (vanuit de POP3-subsidie). Het 

collectief handelt de verdere POP3-procedure af. 

 

2. Aparte situatie Collectief 1 

Collectief 1 beschikt wél over een BTW nummer en overweegt ook nog een andere 

insteek, waarbij de Vereniging de POP3-subsidie aanvraagt en vervolgens de 

werkzaamheden laat uitvoeren voor haar “klanten” (zijnde de Leden van de Vereniging 

die meedoen). De eigen bijdrage van de agrariërs bedraagt € 600,-/ha. Collectief 1 

verrekent vervolgens de BTW op alle facturen van de uitvoerder(s). 

 

3. Vragen 

Onze vragen luiden als volgt: 

1. Is het correct om aan te nemen dat de individuele agrariërs in de situatie onder 1 de 

BTW op de facturen van de uitvoerders kunnen verrekenen in hun Btw-aangifte? Kunt u 

dat waar nodig kunnen motiveren? 

2. Is het correct om aan te nemen dat het collectief facturen op naam van het collectief 

niet kan verrekenen (omdat de collectieven niet Btw-plichtig zijn)? 

3. Zijn de rechten en plichten van collectief en individuele agrariërs correct verwoord in 

de bijdrageregeling (zie de bijlage)? Kunt u dat waar nodig motiveren? 

4. Is het correct om aan te nemen dat Collectief 1 in de situatie onder 2 ook de BTW kan 

verrekenen in zijn Btw-aangifte, voor alle op naam van de Vereniging gestelde facturen? 

Kunt u dat waar nodig motiveren? 

5. Welke van de 2 geschetste routes verdient vanuit fiscale optiek de voorkeur?  

 

4. Antwoorden 

Antwoord op vraag 1: 

De agrariërs zijn aan te merken als ondernemers in de zin van de Omzetbelasting. Bij de 

aanleg van de drainage handelen zij in de hoedanigheid als ondernemer. Met ingang van 

2018 zijn de activiteiten als landbouwer belast met omzetbelasting. Aangezien de 
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agrariërs de investeringen gebruiken in het kader van het toekomstbestendig 

maken/houden van de onderneming en in het kader van een duurzame bedrijfsvoering 

komt de voorbelasting die aan de landbouwer in rekening wordt gebracht voor aftrek in 

aanmerking nu die prestaties van de landbouw belast zijn met btw. De landbouwer 

gebruikt de investering niet voor vrijgestelde dan wel niet-economische prestaties. Het 

gegeven dat de investering wordt bekostigd uit een aan de landbouwer toegekende 

subsidie betekent niet dat er geen recht op aftrek voor die investering bestaat. 

In die zin heeft het Hof van Justitie in een tweetal zaken uitgesproken dat de aftrek niet 

wordt beperkt indien de investering wordt gefinancierd met een subsidie. Het betreft de 

uitspraken van 6 oktober 2005, nummers C-204/03 en C-243/03. 

 

Antwoord op vraag 2: 

Een ondernemer heeft uitsluitend recht op aftrek van voorbelasting als hij met btw 

belaste prestaties verricht. Met andere woorden; het collectief moet btw-plichtig zijn. Het 

collectief is voor haar werkzaamheden in het kader van ANLB 2016 niet aan te merken 

als ondernemer. Dit is evenmin het geval voor het aanvragen van subsidies en het 

optreden als penvoerder. Btw op facturen uitgereikt aan het collectief is dan niet 

aftrekbaar. 

Als deze kosten echter mede voor rekening en risico van de medeaanvragers worden 

gemaakt, maar de kosten aan het collectief in rekening worden gebracht omdat zij als 

penvoerder fungeert en het collectief de kosten (incl. btw) vervolgens doorbelast naar de 

deelnemers kan de voorbelasting onder omstandigheden bij de medeaanvragers in aftrek 

worden gebracht. De aftrek kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

- De penvoerder registreert zich bij de belastingdienst als btw-plichtige. Zij brengt de 

door te belasten kosten met btw in rekening bij de medeaanvragers en voldoet de 

verschuldigde btw op aangifte. Vervolgens brengt zij de voorbelasting die wordt 

doorbelast aan de medeaanvragers in aftrek op de verschuldigde btw - Partijen sluiten 

een overeenkomst inzake kosten voor gemene rekening. De penvoerder berekent via een 

vaste en niet te wijzigen verdeelsleutel de kosten incl. btw door aan de medeaanvragers. 

De medeaanvragers brengen vervolgens het procentuele deel van de voorbelasting in 

aftrek. De penvoerder zelf heeft geen recht op aftrek voor het deel van de kosten wat 

haar toekomt. 

 

Antwoord op vraag 3 

Vooraf wil ik bij de beantwoording bij deze vraag opmerken dat ik geen (civiel) jurist ben 

en derhalve geen oordeel kan geven over de juistheid en volledigheid van een dergelijk 

contract. Wel kan ik een bij <naam accountantsbureau> werkzame jurist vragen de 

overeenkomst te beoordelen. 

Mijn opmerkingen bij de overeenkomst: 

Artikel 4-1; wat wordt verstaan onder netto kosten? Is dit het saldo van de kosten minus 

eigen bijdrage? Zijn dit de kosten exclusief btw? 

 

Antwoord op vraag 4 

Collectief 1 staat bij de belastingdienst geregistreerd als btw-plichtig ondernemer. De 

vereniging overweegt de subsidie aan te vragen. Voor de uitvoering van het project 

vraagt zij een bijdrage van de deelnemende landbouwers van € 500/ha. 

De kosten per ha bedragen ca. € 3.000. 

De vereniging laat de drainage uitvoeren. Voor die uitvoering ontvangt zij van de 

loonwerkbedrijven (trainers) facturen met btw. 

De bijdragen van de landbouwers zijn naar mijn mening aan te merken als de vergoeding 

voor een prestatie. Deze vergoeding is naar mijn mening niet symbolisch te noemen, 

waardoor geen sprake is van een gratis prestatie waarvoor geen recht op aftrek bestaat.  

De vergoeding is namelijk in absolute zin niet een verwaarloosbaar bedrag. Het gegeven 

dat de vergoeding lager is dan de kostprijs is op zich geen reden om aan te nemen dat er 

geen belaste prestatie wordt verricht. Zie in dit verband ook de arresten van 6 oktober 

2005, nummers C-204/03 en C-243/03 van het HvJ. 
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Het collectief verricht een met btw belaste prestatie jegens de deelnemende landbouwers 

en heeft daardoor volledig recht op aftrek van de voorbelasting die aan haar in rekening 

wordt gebracht voor dit project. 

 

Antwoord op vraag 5 

Hoewel beide opties naar mijn mening btw-technisch uitvoerbaar zijn heb ik een 

voorkeur voor de eerste variant waarbij de landbouwers medeaanvrager van de subsidie 

zijn. Naar mijn mening is duidelijk dat de landbouwers de investeringen aanbrengen in 

het kader van hun onderneming en daarmee recht hebben op aftrek van voorbelasting. 

Dit standpunt is meer verdedigbaar dan dat de lage vergoeding in optie twee leidt tot 

volledige aftrek bij de stichting. Hoewel in optie twee de aftrek vollediger is omdat ook de 

btw op eigen kosten van de vereniging aftrekbaar zijn. Kan ook op een veilige wijze in 

optie 1 die voorbelasting aftrekbaar worden gemaakt. 

 

 

 


