Subsidie voor aanleg
natuurvriendelijke oevers
en vispaaiplaatsen

Heeft u een perceel of grenst
uw woning of bedrijf aan een
watergang en wilt u uw oever
veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan kunt
u in aanmerking komen voor
een financiële bijdrage van
het hoogheemraadschap van
Rijnland.

Droge voeten, schoon water

Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het
oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke
oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke
oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld.

Wat is een natuurvriendelijke oever?
In tegenstelling tot oevers met een harde beschoeiing kent een natuurvriendelijke oever
een geleidelijke overgang van water naar land.
Het glooiende verloop heeft een belangrijke
functie: het geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat.
Planten zoals waterriet en onderwaterplanten
halen een teveel aan voedingsstoffen uit het
water, zodat algen minder kans krijgen en
het water langs de oever helderder wordt. De
planten vormen een beschutte leefomgeving
voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Vissen gebruiken de natuurvriendelijke
oevers om te paaien. De snoek, de ruisvoorn
en de zeelt voelen zich er thuis en ook vogels
als de rietzanger en karekiet profiteren van
de natuurvriendelijke oevers. Dit alles draagt
bij aan een verbetering van de ecologische
waterkwaliteit.

Subsidieregeling
In 2017 heeft Rijnland een nieuwe subsidieverordening vastgesteld: we subsidiëren nu
ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers
in wateren breder dan 20 meter. Voor de
instandhouding van dergelijke oevers kan
vooroeververdediging noodzakelijk zijn. Die
komt echter niet voor subsidie in aanmerking
Zo blijft het mogelijk grotere strekkingen
natuurvriendelijke oever aan te leggen tegen
lagere kosten per strekkende meter.

Voor wie is deze subsidieregeling?
De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een natuurvriendelijke oever aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw
talud. Een aantal projecten is uitgesloten,
zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk
ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met
Rijnland. U kunt ook een gezamenlijke aanvraag indienen (bijvoorbeeld samen met uw
buren).

De voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen
met betrekking tot het ontwerp van de natuurvriendelijke oever, het onderhoud en bepaalde
zaken die u moet indienen zoals facturen met betrekking tot de aanleg. Meer hierover leest u op
www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen.
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bepaalde gevallen verlenen we geen subsidie:
als al een begroeide oever aanwezig is. Dit wordt beoordeeld door Rijnland;
voor strekkingen korter dan 20 meter (komt u niet aan 20 meter strekking? U kunt ook een
gezamenlijke aanvraag indienen met uw buren om hier wel aan te kunnen voldoen);
als het project is voorzien in wateren met een scheepvaartfunctie;
als het project is voorzien in jachthavens;
als de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen dient als compensatieverplichting wegens een demping of een toename van verhard oppervlak (uitvoeringsregels bij
de Keur 3 en 11). We subsidiëren wel de aanplant van de oever;
als de aanleg van natuurvriendelijke oevers of vispaaiplaatsen dient ter compensatie van het
verlies van natuurwaarden elders;
als de aanleg van natuurvriendelijke oevers of vispaaiplaatsen plaatsvindt als uitvoerings
maatregel van een gemeentelijk waterplan.

Hoogte van de subsidie
Voor bestaande oevers bedraagt de subsidie voor particulieren 100% van het normbedrag van e 65 per meter.
Voor natuurbeherende organisaties is dit 75% en voor
overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt € 30.000.

Toetsing van uw aanvraag
Op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen vindt
u het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting
en bijlagen.
Uw aanvraag toetsen we via een puntensysteem aan
bepaalde criteria:
 ligging in natuurgebieden die vallen onder het
Nationaal Natuur Netwerk: 10 punten
 ligging in een geprioriteerd KRW-waterlichaam*:
10 punten
 lengte aan te leggen aaneengesloten oevers/
vispaaiplaats volgens de volgende staffel:
 20 – 40 strekkende meter 2 punten
 40 – 60 strekkende meter 4 punten
 60 – 80 strekkende meter 6 punten
 > 80 strekkende meter 8 punten
 > 100 strekkende meter 10 punten
+ 2 extra punten per elke 50 extra
strekkende meter
 breedte van de watergang: 10 punten bij watergangen
smaller dan 10 meter
Als het beschikbare budget wordt overschreden, komt
de aanvraag met het hoogste puntenaantal het eerst
voor subsidie in aanmerking.

* In de Kaderrichtlijn Water (KRW) staan afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het verbeteren van
de waterkwaliteit en ecologie. De KRW richt zich met name op grotere wateren, zoals plassen en meren (waterlichamen). In het Rijnlandse gebied ligt een aantal waterlichamen waarin we i.h.k.v. de KRW de waterkwaliteit en
ecologie verbeteren. Meer informatie: www.rijnland.net/krw

Hoe vraagt u subsidie aan?
Op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen vindt u het aanvraagformulier en de
bijhorende toelichting en bijlagen. Daarnaast dient u mogelijk een watervergunning
aan te vragen of de werkzaamheden te melden. Op de genoemde webpagina leest u
daarover meer informatie.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u uw aanvraagformulier en
bijbehorende documenten in te dienen voor 1 mei.

In een notendop zijn de vervolgstappen als volgt:
•
u vult het aanvraagformulier in en zorgt voor de benodigde documenten bij uw
aanvraag (onderhoudsplan, gespecificeerde begroting en tekeningen), u kunt
hierbij advies vragen aan Rijnland
•
u stuurt uw aanvraag met bijlagen naar Rijnland
•
u gaat na of u een watervergunning aan dient te vragen of dat u alleen de
werkzaamheden moet melden, zie www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen
•
u vraagt indien nodig een watervergunning aan of meldt uw werkzaamheden
•
wij beoordelen uw aanvraag en bijlagen
•
voldoet u aan alle voorwaarden? Dan verlenen wij na onderlinge afstemming met
u de voorlopige vaststelling van de subsidie en eventuele watervergunning
•
na realisatie controleren wij of de oever conform ontwerp is aangelegd
•
indien dit is gebeurd, ontvangt u de vooraf met u afgesproken financiële bijdrage

Meer informatie
Op www.rijnland.net/natuurvriendelijkeoevers leest u meer informatie over
natuurvriendelijke oevers. Meer informatie over de subsidieregeling plus het
aanvraagformulier met toelichting en bijlagen vindt u op:
www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen.
Vindt u op onze website niet het antwoord dat u zoekt? Neem dan contact op met
onze afdeling Vergunningverlening en Handhaving via telefoon (071) 306 34 94
(tussen 09.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur) of via vergunningen@rijnland.net.
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