Aanvraagformulier voor subsidie aanleg natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats
Uw subsidieaanvraag moet elk jaar voor 1 mei bij ons binnen zijn. Na 1 mei beoordelen wij alle
binnengekomen aanvragen en krijgt u binnen acht weken bericht of u in aanmerking komt voor een
subsidie.
1. Gegevens aanvrager:
Naam : ____________________________________________________________________________
Adres : ____________________________________________________________________________
Postcode : ____________________________ Plaats : _____________________________________
Contactpersoon :_______________________ Telefoon nr. _________________________________
Emailadres : __________________________

Mobiel : ____________________________________

2. Gegevens van bedrijf dat de natuurvriendelijke oever gaat aanleggen (invullen indien bekend)
Naam : ___________________________________________________________________________
Adres : ___________________________________________________________________________
Postcode : ______________________ Plaats : ___________________________________________
Contactpersoon:__________________ Telefoon nr.:_______________________________________
Emailadres : _____________________ Mobiel : __________________________________________

3. Locatie natuurvriendelijke oever
Adres : ____________________________________________________________________________
Postcode : ______________________ Plaats: ____________________________________________
Gemeente: _________________________________________________________________________
Sectie: _________________________ Nummer(s): ________________________________________
Sectie: ________________________

Nummer(s): ________________________________________

Sectie: ________________________

Nummer(s): ________________________________________

RD coördinaten: X-coördinaat: _____________ _______Y-coördinaat: _________________________
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4. Waarvoor vraagt u subsidie aan?
□ Aanleggen van de talud van een natuurvriendelijke oever
en/of
□ Beplanting voor de natuurvriendelijke oever

5. Totale lengte van de natuurvriendelijke oever:
__________________________________________________________________________________

6. Breedte van de watergang waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd:
_________________________________________________________________________________

7. Uitvoering
Datum start werkzaamheden: ______________________________________________________

8. Zijn er bij de uitvoering van de werkzaamheden belangen van derden betrokken?
□ Nee □ Ja
Zo ja welke _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Aanvullende opmerkingen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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10. Onderhoudsplan
Voeg een ondertekend onderhoudsplan bij de aanvraag. U kunt kiezen uit een onderhoudsplan volgens
de richtlijnen van Rijnland of een alternatief onderhoudsplan.

□ onderhoudsplan volgens de algemene richtlijnen van het hoogheemraadschap van Rijnland voor
onderhoud van een natuurvriendelijke oever. (zie bijlage).
□ alternatief onderhoudsplan met daarin aangegeven:
- de onderhoudsmethode
- de onderhoudsfrequentie
- locatie waar het onderhoud wordt uitgevoerd
- het tijdstip van onderhoud
- de onderhoudsplichtige (dit hoeft niet de eigenaar van de natuurvriendelijke over te zijn)
Ondertekening
Naam : ___________________________________________________________________________
Plaats : ____________________________ Datum : ________________________________________

Handtekening: _____________________________________________________________
Bijlagen
Voeg de volgende bijlagen bij uw subsidieaanvraag:
 ondertekend onderhoudsplan
 gespecificeerde begroting (opgesteld door derden)
 situatietekening met aanduiding van de locatie en met de natuurvriendelijke oever ingetekend
 dwarsdoorsnede-tekening voorzien van maatvoering (nieuwe oever ten opzichte van huidige
oever). Voorbeeldtekeningen vindt u op www.rijnland.net/natuurvriendelijke-oever-subsidie
Stuur uw ondertekende subsidieaanvraag met bijlagen via de post of e-mail naar:
Hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Postbus 156
2300 AD LEIDEN
vergunningen@rijnland.net
Contact
Klant Contact Team: (071) 3063494
vergunningen@rijnland.net
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Bijlage: Onderhoudsplan natuurvriendelijke oever
Onderhoudsplan volgens de algemene richtlijnen van het hoogheemraadschap van Rijnland voor
onderhoud van een natuurvriendelijke oever.
Schonen van het natte profiel:
- onderhoudsmethode: gebruik van maaikorf
- onderhoudsfrequentie: eens per jaar
- de locatie waar onderhoud wordt uitgevoerd: in te vullen door aanvrager
- het tijdstip van onderhoud: in september of oktober.
Let op: Spaar per onderhoudsbeurt ten minste 10% van de vegetatie in het water door de randen niet
mee te maaien.
Baggeren van de waterbodem:
- onderhoudsmethode: gebruik van baggerspuit of hydraulische stofzuiger
- onderhoudsfrequentie: circa eens per 8 jaar. Bij snellere verlanding kanten eerder uitkrabben
- de locatie waar onderhoud wordt uitgevoerd: in te vullen door aanvrager
- het tijdstip van onderhoud: in september of oktober
Let op: Spaar per onderhoudsbeurt zo mogelijk 25% van de waterbodem door de bagger aan de
randen van de watergang niet te verwijderen.
Maaien van het droge talud:
- onderhoudsmethode: bij voorkeur maaien, niet klepelen
- onderhoudsfrequentie: eerste twee jaar: een tot twee maal per jaar, daarna eens per twee jaar
- de locatie waar onderhoud wordt uitgevoerd: in te vullen door aanvrager
- het tijdstip van onderhoud: tussen half juli en half maart
Let op: Spaar per onderhoudsbeurt 25% van de vegetatie door delen van de droge oever niet te
maaien.

Ondertekening
Naam : ___________________________________________________________________________
Plaats : ____________________________ Datum : ________________________________________

Handtekening: _____________________________________________________________
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