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TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER 
 

Algemeen 
Het formulier dient voor het aanvragen van een vergoeding op basis van de Onderlinge 
schadevergoedingsregeling oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. 
Het formulier beperkt zich tot het aanvragen van een vergoeding voor het jaar 2021. 
 
Vergoeding van gewasschade ten gevolge van de spuitvrije zone, geldt voor een strook van 4 meter 
vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, zoals dat in de Provinciale Omgevingsverordening 
(POV) is aangeduid, zie figuur 1.  
 
 
Wie kan een vergoeding aanvragen? 
Alleen de gebruiker van percelen in het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa kan gebruik 
maken van de schadevergoedingsregeling. De grondgebruiker kan eigenaar of pachter zijn.  
De aanvrager wordt verzocht het aanvraagformulier te retourneren onder vermelding van naam en 
adres van de grondgebruiker aan N.V. Waterbedrijf Groningen. 
 
Toelichting aanvraagformulier 
Bovengenoemde gegevens worden gevraagd om, in combinatie met andere vragen, inzicht te krijgen 
in de schade, dan wel extra kosten vanwege de beperkingen in het grondwaterbeschermingsgebied 
Drentsche Aa.  
 
1 Perceel 
Graag volledige actuele kadasternummer(s) vermelden. 
 
2 Verbouwd gewas 
U vermeldt in deze kolom het gewas dat u op het perceel teelt of heeft geteeld. De regeling voorziet in 
de gewassen gras, gerst, tarwe, suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen (NAK), 
pootaardappelen zetmeelteelt (TBM), zetmeelaardappelen, snijmaïs, korrelmaïs en graszaad.  
 

Voor gewassen welke niet in de bovenstaande opsomming worden genoemd, zal in 
voorkomende gevallen door de Kleine Commissie, in overleg met de betrokken teler, worden 
bepaald of en met welke uitgangspunten vergoeding voor gewasschade en rijschade kan 
worden berekend en uitgekeerd. 

 
3 Lengte spuitvrijezone 
De gehele lengte van het perceel langs de watergang graag in strekkende meters noteren. 
 
4 Schouwpad 
Daar waar sprake is van een schouwpad, wordt de breedte van dit schouwpad in mindering gebracht 
bij de berekening van de schadevergoeding. De schouwpaden in het gebied zijn niet allemaal even 
breed. Graag de breedte van het schouwpad in meters vermelden op het aanvraagformulier. Zie ook 
figuur 1. 
 
5 Éénmalige inzaai gras 
Kosten voor inzaai van de spuitvrije grasstrook langs het waterlichaam worden vergoed wanneer deze 
strook opnieuw wordt ingezaaid met gras. 
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POV en definities 
 

 
Figuur 1: Toelichting op artikel 7.17 lid 1 POV “insteek” 
 
In de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) is in het kader van de bescherming van de 
oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa ten dienste van de drinkwatervoorziening binnen het 
aangegeven beschermingsgebied een verbod ingesteld voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Behoudens een pleksgewijze bestrijding van de in de POV genoemde 
kruiden (Akkerdistel, Brandnetel, Ridderzuring en Jacobskruiskruid) op gronden in gebruik als 
grasland, wegbermen, plantsoenranden en/of bermen langs spoorwegen, binnen een afstand van 4 
meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater van de op de kaart aangegeven waterlopen.  
Zie figuur 1.  
 
Tevens is een verbod ingesteld voor de inname van water voor het rechtstreeks vullen en spoelen van 
spuitmachines uit de Drentsche Aa. Als alternatief zijn in het gebied vulplaatsen en wasplaatsen 
aangelegd. 
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Teeltvrije zones Activiteitenbesluit 
Daar waar sprake is van een teeltvrije zone (Activiteitenbesluit) wordt de breedte van deze zone in 
mindering gebracht bij de berekening van de schadevergoeding voor akkerbouwgewassen.   
 
Zie:  
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-01-01 
Artikel 3.79 en 3.80 
 

 Gewassen (artikel 3.80) Teeltvrije zone 

1 Aardappelen, uien, bloembollen en 
bloemknollen, aardbeien, asperges, 
prei, schorseneren, sla, wortelen, 
vaste planten, en in neerwaartse 
richting te bespuiten 
boomkwekerijgewassen: 

a.ten minste 150 centimeter; 
 
b.ten minste 100 centimeter, indien een techniek wordt 
gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van 
ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële 
regeling aangewezen referentietechniek, of 
 
c.ten minste 50 centimeter, indien gebruik gemaakt 
wordt van een handmatig aangedreven handgedragen 
spuit. 

2 Boomkwekerijgewassen De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in 
opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten 
boomkwekerijgewassen ten minste 500 centimeter. 

3 De teeltvrije zone bedraagt bij de 
teelt van appelen, peren en overige 
pit- en steenvruchten: 

a.ten minste 450 centimeter, of 
 
b.ten minste 300 centimeter, indien: 
 
1°.een techniek wordt gebruikt waarmee een 
driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten 
opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen 
referentietechniek, of 
 
2°.een biologische productiemethode wordt toegepast. 

4 De teeltvrije zone bedraagt bij de 
teelt van andere gewassen dan de 
gewassen, genoemd in het eerste 
tot en met derde lid.  

ten minste 50 centimeter. 

5 De driftreductie van een techniek, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het derde lid, 
onderdeel b, onder 1°, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen 
testmethode. 

 
Heeft u nog vragen over het aanvraagformulier?  
Neemt u dan contact op met mevrouw Astrid Bleijleven, telefoonnummer 06-250 56 881 of 
a.bleijleven@wmd.nl 
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