Samenwerken aan schoner water

Ga ook op uw erf aan de slag met het voorkomen van erfafspoeling!
Wilt u ook weten of uw erf voldoet aan de huidige wet- en regelgeving?
Er zeker van zijn dat maatregelen die u neemt om erfafspoeling te voorkomen een duurzame oplossing biedt mét
goedkeurig van het waterschap?
Bij deelname vrijgesteld zijn van reguliere handhavingsbezoeken van het waterschap Noorderzijlvest?
Als het antwoord op een of meer van deze vragen ja is, is deelname aan ‘Schoon Erf, Schoon Water’ een mooie kans!
Erfafspoeling is schadelijk voor de waterkwaliteit. Als agrarische sector zijn we goed op weg om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater te reduceren. Met vaak - relatief - eenvoudige
maatregelen op het erf kan er veel resultaat worden geboekt.
Daarom is er nu ook in het Groninger deel van het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest het project ‘Schoon
Erf, Schoon Water’ van start gegaan. Om u, met gericht advies en een (kleine) tegemoetkoming in de kosten - te
helpen erfafspoeling te voorkomen.

Voor wie?
Bent u melkveehouder/loonwerker in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest in Groningen?
En heeft u op uw erf te maken met erfafspoeling?
Let op: er is ruimte voor maximaal 295 melkveehouders, meld u dus snel aan!

Aanmelden?
Kijk op www.schoonerfschoonwater.nl/groningen
Wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra via
thoekstra@projectenltonoord.
nl / 06 – 13 92 57 49.

Wat bieden wij?
Deelnemende melkveehouders/loonwerkers:

Krijgen gratis advies ten aanzien van het voorkomen
van erfafspoeling, tijdens een bedrijfsadviesbezoek
van een duo bestaande uit een landbouwadviseur
en een adviseur van het waterschap.
Krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfafspoeling te
voorkomen.
Weten zeker dat ze de juiste maatregelen nemen;
bestuurders van het waterschap en de landbouw
staan achter de te treffen maatregelen en ook de
gemeenten zijn over dit project geïnformeerd.
Kunnen een bijdrage krijgen in de kosten van de
investeringen (40% van het geïnvesteerde bedrag
tot een maximum van € 1.000,- (per onderneming).
Zijn gedurende de looptijd van het project gevrijwaard van de reguliere handhavingsbezoeken van
het waterschap (voor erfafspoeling).
Zijn qua erfafspoeling goed voorbereid op én klaar
voor de toekomst!

