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Algemeen
Natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen hebben een belangrijke functie voor planten en
dieren in en om het water. De aanwezigheid ervan verhoogt de ecologische waterkwaliteit.
In het Waterbeheerplan 4 is opgenomen dat tijdens de planperiode 2010 tot en met 2015 een
subsidieregeling van kracht is voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers door derden. Voor
het stimuleren daarvan is een subsidieregeling opgesteld, die ook geldig is voor de aanleg van
oevers die fungeren als vispaaiplaatsen.
De inhoud van de verordening is voor een belangrijk deel gebaseerd op de bepalingen van
hoofdstuk 4, titel 4.2 Subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Artikelsgewijs
Artikel 1
Als natuurvriendelijke oever wordt aangemerkt een oever met een geleidelijke overgang van
land naar water, waarin een diversiteit aan planten- en diersoorten kan voorkomen.
Een vispaaiplaats is eveneens een natuurvriendelijke oever, doorgaans met een kleinere
strekking, aangelegd als inham in een verder steile oever, speciaal bedoeld als geschikte plek
voor vissen om te paaien.
De basis voor de subsidie wordt gevormd door de werkelijke kosten van aanleg en/of
inrichting. Deze kosten moeten blijken uit de overgelegde facturen.
Voor de toepassing van de verordening wordt een onverdedigde natuurvriendelijke oever
onderscheiden die wordt aangelegd door de bestaande oever af te graven. Dit type oever
wordt nader omschreven in bijlage 1, die een integraal onderdeel van de verordening vormt.
In de bijlage 1 worden de inrichtingseisen gegeven waaraan de oever ten minste moet
voldoen. In bijlage 2 worden de onderhoudseisen aangegeven volgens welke de
natuurvriendelijke oever moet worden onderhouden. Deze eisen gelden als toetsingscriteria
voor de subsidie-aanvraag.

Artikel 2
Voor het verkrijgen van de subsidie is vereist dat de aanvrager beschikt over een
watervergunning op grond van Rijnlands keur (indien van toepassing) of dat de werken zijn
gemeld op grond van de algemene regel natuurvriendelijke oevers. Dit kan ook een eerder
verleende keurvergunning zijn voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever.
Elke oever die op dit moment te steil en niet begroeibaar is komt in beginsel in aanmerking
om met subsidie van Rijnland natuurvriendelijk te worden ingericht.
Nieuwe watergangen, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten, of in het kader van het creëren
van waterberging, moeten worden ingericht volgens de beleidsregel 9 Aanleg nieuwe
oppervlaktewateren/inrichting watersysteem. Dit betekent dat het beschoeien van nieuwe
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oppervlaktewateren niet is toegestaan en dat het onder- en bovenwatertalud van een nieuwe
watergang minimaal 1:3 moet zijn. Wanneer er bij de aanleg van een nieuwe watergang
bovendien voor wordt gezorgd dat het ontstaan van oevervegetatie mogelijk is, dan wordt aan
de minimale inrichtingseisen voor natuurvriendelijke oevers voldaan.
Rijnland draagt niet bij aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, wanneer dit dient ter
compensatie van verlies aan natuurwaarden elders. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer
door demping, overkluizing of beschoeiing op een andere locatie natuurvriendelijke oevers
verloren gaan.
De kosten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers als uitvoeringsmaatregel van gemeentelijke waterplannen drukken zeer zwaar op het beschikbare budget voor
subsidies aan derden. Om die reden is ervoor gekozen om de medefinanciering van deze
oevers via een kredietaanvraag te regelen.
Onder particulieren wordt in deze verordening verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, niet
zijnde een natuurbeherende organisatie of een overheid. Natuurbeherende organisaties zijn de
rechtspersonen, die als doelstelling hebben het beheren en ontwikkelen van natuur. Daartoe
worden onder meer gerekend agrarische natuurverenigingen, Vereniging Natuurmonumenten,
provinciale landschappen, de afdelingen die vallen onder Landschapsbeheer Nederland en
Staatsbosbeheer. Overheden zijn gemeenten, waterschappen, provincies en rijk, inclusief hun
uitvoerende diensten. Zelfstandige bestuursorganen worden in dit verband niet tot de overheid
gerekend.
Artikel 4
Toekenning van de subsidies geschiedt eenmaal per jaar na toetsing van alle aanvragen die
voor de gestelde datum zijn ingediend. Aan de aanvragers die volgens de toetsing het grootste
aantal punten verkrijgen, wordt als eerste subsidie toegekend. De aan de subsidie verbonden
andere verplichtingen kunnen volgens artikel 4:39 van de Awb uitsluitend betrekking hebben
op de wijze waarop, of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.
Artikel 5
Artikel 4:2 van de Awb bevat enige algemene eisen voor een subsidie-aanvraag, zoals naam,
adres, datum en ondertekening. In aanvulling daarop moet de aanvraag vergezeld gaan van
een volledig en overzichtelijk ontwerp, alsmede een uitgewerkt onderhoudsplan.
De inrichtings- en onderhoudseisen zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende bijlage. Het college heeft de bevoegdheid om deze eisen nader uit te werken en
zonodig aan te passen op basis van de ervaringen, die zijn opgedaan bij de uitvoering van de
verordening.
Artikel 8
Volgens artikel 4:45 van de Awb toont de aanvrager bij de aanvraag tot subsidievaststelling
aan dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie
verbonden verplichtingen. In dat kader legt de aanvrager rekening en verantwoording af in de
vorm van het overleggen van nota’s, betalingsbewijzen, werkrapporten e.d. De uitbetaling van
de subsidie vindt plaats binnen acht weken na vaststelling.

