
 

Voorstel 

Voorgesteld wordt  

- het budget voor de “Regeling Watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020” te 

verhogen met € 300.000 om daarmee tot aan de sluitingsdatum van 1 april 2021 

meer aanvragen te kunnen honoreren; 

- de verhoging van € 300.000 te dekken vanuit de lopende begroting en het d&h in 

de BURAP de definitieve dekking te laten motiveren; 

- op basis van de evaluatie van de “Regeling Watersparen Waterschap Vallei en 

Veluwe 2020” in het najaar van 2021 te besluiten of de regeling, al dan niet in de 

huidige of aangepast vorm, een vervolg gaat krijgen. 

 

Inleiding 

Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe een bedrag 

van €400.000 ter beschikking gesteld voor het nemen van maatregelen die een bijdrage 

leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en 

die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Dergelijke maatregelen worden 

samengevat als “watersparen” en sinds 3 augustus jl. kan er een beroep op de regeling 

worden gedaan. Grondeigenaren met eigendom grenzend aan een B- of C-watergang 

kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen. 

Met het besluit van d&h van 23 november 2020 is besloten om de doorlooptijd van de 

regeling te verlengen tot 1 april 2021. Daarmee kan de regeling een grotere bijdrage 

leveren aan de doelstelling om in het systeem zoveel mogelijk water vast te houden en 

kan de effectiviteit van de regeling beter beoordeeld worden. 
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Verloop 

Nadat de “Regeling Watersparen” van kracht is geworden heeft het enige tijd geduurd 

voordat de stroom van aanvragen op gang kwam. Het waterschap heeft samen met 

partners veel aandacht besteed aan de bekendheid van de regeling en daar waar nodig 

laagdrempelig gefaciliteerd om effectieve initiatieven voor “watersparen” van de grond te 

krijgen. Dit heeft geresulteerd in enthousiasme en “mond tot mond reclame” bij 

grondeigenaren , waardoor er meer aanvragen zijn binnengekomen dan dat er aan 

financiële middelen beschikbaar gesteld is. Op dit moment zijn er 69 aanvragen 

binnengekomen. Daarvan zijn er 27 toegewezen, 11 afgewezen en 31 in behandeling. De 

aanvragen komen van verschillende doelgroepen. We hebben van terreinbeherende 

organisaties (TBO) 2, agrariërs 37, overige bedrijven 5, landgoederen 8 en particulieren 

17 aanvragen ontvangen. Met de gehonoreerde aanvragen is een bedrag gemoeid van 

ca. €380.000. Hiermee is het budget nagenoeg (op)gebruikt terwijl de regeling nog loopt 

en er nog veel aanvragen ‘onderweg’ zijn. 

 

Beoogd effect 

Een verhoging van het budget voor de regeling geeft de doelgroepen de mogelijkheid om 

in een voor hen waarschijnlijk relatief rustige periode waterbesparende maatregelen te 

effectueren. Daarbij zijn de maatregelen genomen in de periode tot april (voordat de 

droogte begint) het meest effectief, omdat dan water over het algemeen in voldoende 

mate beschikbaar is om vast te houden. We merken tevens dat de regeling, ondanks 

Coronatijd, veel positieve reacties geeft en ook aanleiding is voor meer gesprekken 

(verdergaand dan kleine maatregelen). Het helpt dus ook mee bij bewustwording en 

gezamenlijke aanpak. 

 

Argumenten 

Een verhoging van het budget zorgt er voor dat er meer waterbesparende maatregelen 

gerealiseerd kunnen worden. 

Daarmee kan de regeling een grotere bijdrage leveren aan de doelstelling om in het 

systeem zoveel mogelijk water vast te houden. Het zal meer toekenningen opleveren 

waardoor we meer inzicht krijgen in de effectiviteit van de regeling. Dit inzicht zal aan 

het eind van de looptijd met een volwaardige evaluatie inzichtelijk gemaakt worden. 

Daarbij zal naast het effect van de verschillende toegepaste maatregelen ook de 

procedurele werking geëvalueerd worden. Op basis van de eerste ervaringen lijkt de 

doelgroep de “Regeling Watersparen” veelvuldiger te benut dan andere voor een deel van 

de doelgroep in het leven geroepen regelingen (zoals bijvoorbeeld in het kader van het 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). De regeling vormt ook een mooie verbinding tussen 

laag hangend effectief fruit en structurelere maatregelen in het watersysteem. 

 

Financiën 

Op basis van een inschatting van de aanvragen die onderweg zijn, alsmede een 

extrapolatie van het aantal aanvragen dat we inmiddels hebben ontvangen naar de 

periode tot 1 april, wordt verwacht dat voor het ongewijzigd voortzetten van de 

“Regeling Watersparen” tot 1 april 2021 maximaal € 300.000 extra budget benodigd is.  
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In de begroting van 2021 zijn geen aanvullende middelen gereserveerd voor de 

“Regeling Watersparen”. Wel is bij de vaststelling van de begroting aandacht besteed aan 

flexibiliteit in de begroting om kansen te kunnen benutten (het zogenaamde wisselgeld). 

Voorgesteld wordt om, indien besloten wordt tot het verhogen van het beschikbare 

budget, in de BURAP aan te geven op welke wijze dit gedekt gaat worden. Daarnaast zijn 

wij zijn in gesprek met de provincie Gelderland om de mogelijkheden van 

medefinanciering van de maatregelen door de provincie te onderzoeken. De provincie 

heeft momenteel geen toezegging gedaan, maar is wel serieus geïnteresseerd. 

 

Vervolg 

Toekenning van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening. Op het moment dat het 

voor de “Regeling Watersparen” beschikbaar gestelde bedrag overschreden wordt, zullen 

de ingediende verzoeken op een lijst geplaatst worden. Op het moment het bestuur 

besloten heeft aanvullende middelen beschikbaar te stellen, dan kunnen de aanvraag die 

op de lijst staan en voldoen aan de randvoorwaarden alsnog gehonoreerd worden. 

 

In de zomerperiode wordt de regeling geëvalueerd en aansluitend zal een voorstel aan u 

voorgelegd worden om de regeling, al dan niet in de huidige of aangepast vorm, wel of 

geen vervolg te geven. 
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Dijkgraaf en heemraden, 

 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland F. ter Maten 

secretaris waarnemend dijkgraaf 

 

Besluit 

 


