
Wijzigingen maatregelen thema Erfafspoeling mineralen & nutriënten 

De subsidiepercentages van de bestaande maatregelen zijn niet gewijzigd. In de tabel wordt voor het thema 

per maatregel aangegeven wat de wijzigingen zijn. 

Soort 
aanpasssing  

Thema /Maatregel Was Wordt 

 Erfafspoeling 
mineralen en 
nutriënten 

  

Toevoegen 
maatregelen als 
uitwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toevoegen 
beschrijving 
subsidiabele 
onderdelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herinrichting erf voor 
het bovenwettelijk 
tegengaan 
erfafspoeling 
nutriënten 

- Herinrichting erf voor het 
bovenwettelijk tegengaan 
erfafspoeling nutriënten 
 
Onder deze maatregel wordt 
verstaan: 
 
-Verbetering van de  afwatering 
van voer, compost en  vaste 
mestopslag 
 
 -Aansluiting opvangpunt op  
 mestkelder 
 
- Plaatsen afvoergoten, dakgoten 
en  bezinkgoten (geen vervanging 
van  bestaande) 
 
-Aanleg duosystemen 
 
-Opvangsysteem  pers- en 
mestvocht 
 
-Koepad verleggen  op afschot 
(richting 
 land) 
 
-(deel van het) Koepad rioleren 
en  aansluiten op  mestkelder 
 
Het betreft hier: 
 
-Grondwerk en  extra cunet of  
 aanbrengen extra  verharding 
voor  het kunnen realiseren van 
een  scheiding op het erf van 
schoon- en  vuil water.  
 
-Hemelwaterputten en goten om 
het  schone water direct af te 
kunnen  voeren naar het  
oppervlaktewater 
 
-Putten, leidingen en goten om 
 vuilwater af te  kunnen voeren   
 naar een opvangpunt 
(vuilwaterput,  



 bassin of  gierkelder).   
 

Aanpassen 
maatregel 
 
 
 
 
 
Toevoegen 
toelichting 

Aanleg wasplaats 
machines en 
werktuigen (niet 
gebruikt bij toepassen 
gewasbe-
schermingsmiddelen) 

Aanleg wasplaats machines 
en werktuigen (niet gebruikt 
bij toepassen gewasbe-
schermingsmiddelen) 

Aanleg wasplaats machines en 
werktuigen met aansluiting op de 
gierkelder (veehouderij) Aanleg 
wasplaats machines en 
werktuigen met aansluiting via 
een bezinkput en 
benzine/olieafscheider op 
riolering (niet-veehouderij) 
 
Voor de veehouderij wordt de 
wasplaats, om afspoeling van 
meststoffen te voorkomen, 
aangesloten op de gierkelder. 
Voor niet-veehouderijbedrijven 
wordt de wasplaats via een 
bezinkput en benzine/olie-
afscheider aangesloten op 
riolering. Als dit niet mogelijk is 
dan op de bodem en als laatste 
mogelijkheid op de sloot.  

Aanpassen 
toelichting van 
de maatregel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassen 
beschrijving 
voorwaarde 
subsidie 
 
 

Aansluiting standplaats 
voor kalveriglo's met 
aansluiting op de 
gierkelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze bestaan uit het 
realiseren van een 
standplaats/ 
spuitplaats/ontsmettingspla
ats die afwatert naar een 
put of goot die wordt 
aangesloten op de 
gierkelder 
 
 
 
Aanleg en aanschaf  

Deze bestaan uit het realiseren 
van een standplaats/spuit-
plaats/ontsmet-tingsplaats die 
afwatert naar een put of goot die 
wordt aangesloten op de 
gierkelder en waarbij constructie 
wordt gebruikt die zorgt dat 
verontreinigd water niet op het 
erf of oppervlakte-water loost 
 
 
Aanleg en aanschaf van de 
meerkosten van de 
aanpassingen 

Aanpassen 
maatregel 
 
 
 
Toevoegen 
beschrijving 
voorwaarde 
voor subsidie 

Permanente afdekking 
van mest-, 
compostopslag  

Permanente afdekking van 
mest-, compostopslag  
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente afdekking van 
bestaande mest-, compostopslag 
om schoon- en vuilwaterstromen 
te scheiden en/of op te vangen.  
 
 Een permanente afdekking is 
aangebracht en altijd aanwezig. 

Maatregel 
vervalt 

Permanente afdekking 
van voeropslag 
inclusief snijvlak  

  

Opnemen onder 
maatregel 

Verbetering van de 
afwatering van voer, 

- - 



‘Herinrichting 
erf’  

compost en vaste 
mestopslag 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf  

Aansluiting 
opvangpunt op 
mestkelder 

- - 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf’’  

Plaatsen afvoergoten, 
dakgoten en 
bezinkgoten  (geen 
vervanging van 
bestaande) 

- - 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf’  

Verbeteren 
afvoerrichting 
opvangput 

- - 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf’ 
 
 
Toevoegen 
beschrijving 
voorwaarde 
voor 
subsidiering 

Nieuwe mest- of 
compostopslag 
aanleggen t.b.v 
voorkomen 
erfafspoeling 

-  
 
 
 
 
 
Voorwaarde voor subsidiering is 
het bij de subsidieaanvraag 
aanleveren van een tekening met 
daarop maatvoering van de 
nieuwbouw van het 
bovenwettelijk deel  van de 
opslag 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf’  

Opvangsysteem voor 
pers- en mestvocht 

- - 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf’  

Aanleg duo systemen - - 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf ‘ 

(deel van het) Koepad 
rioleren en aansluiten 
op mestkelder 

- - 

Opnemen onder 
maatregel 
‘Herinrichting 
erf’  
 
 
Toevoegen 
beschrijving 
subsidiabele 
onderdelen 

Koepad verleggen op 
afschot richting land 

  
 
 
 
 
 
De aanschaf van de bestrating of 
vloeistof-kerende vloer zijn niet 
subsidiabel. Het grondwerk 
hiervoor is wel subsidiabel 
 

Maatregel 
vervalt 

Zuiveringstechnieken 
met minimaal 50% 
zuiveringsrendement  

  



Maatregel 
vervalt 

Wanden plaatsen om 
plaat om afstroom 
perssappen te 
voorkomen 

  

Geen wijziging Rubberschuif voor 
schuiven erf 

- - 

 

 

 

 

 

 


