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Samenvatting  

 

Vraagstelling en uitvoering van het onderzoek 

De hoofdvraag in het onderzoek was: Hoe verloopt het proces van financiële bijdragen van het 

hoogheemraadschap aan omgevingsinitiatieven met betrekking tot de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers (nvo's)? Verschillende deelvragen zijn hiervan afgeleid, die hierna 

verder aan de orde komen.  

 

Het onderzoek is door de rekenkamercommissie (RKC) uitgevoerd in de periode maart-

november 2021 met ondersteuning van haar twee vaste onderzoekers. Er is in het kader van 

het onderzoek een tiental functionarissen geïnterviewd en er zijn tientallen documenten 

geraadpleegd. Ook zijn er twee veldbezoeken afgelegd.  
De rekenkamercommissie heeft haar concept-conclusies en -aanbevelingen voorgelegd aan het 

college van D&H voor een bestuurlijke reactie; deze reactie is bijgevoegd in dit rapport. 

 

Conclusies en aanbevelingen n.a.v. het onderzoek 

De eerste hoofdconclusie van dit onderzoek is dat de subsidieverlening over de periode 2016-

2021 voor de aanleg van nvo's goed is verlopen. Deze hoofdconclusie baseert de RKC met 

name op haar bevindingen dat:  

 

• Voor de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 bestaat een heldere 

procedure- en procesbeschrijving met een eenduidig afwegingskader voor de 

beoordeling van de aanvragen. Er is functiescheiding in de behandeling van de aanvraag 

en de vaststelling van de subsidie; 

• De relevante stukken zijn vastgelegd in het zaakdossier; 

• Betaling geschiedt na controle van de realisatie van de natuurvriendelijke oever; 

• Geconstateerd is dat de besluitvorming op subsidieverzoeken zo objectief als mogelijk 

tot stand komt; 

• In de beleidscyclus is de evaluatie van de subsidieverlening in het proces opgenomen en 

wordt conform uitgevoerd. 

 

Geconstateerd wordt wel dat de formele rol met het bijbehorende mandaat van het 

afdelingshoofd Publiekszaken niet in het bevoegdhedenregister van het hoogheemraadschap is 

vastgelegd. De aanbeveling van de RKC om dit in orde te maken, is overgenomen door het 

college in zijn bestuurlijke reactie. 

Daarnaast is door de RKC geconstateerd dat een heroverweging van de omvang van de 

subsidieregeling nvo’s heeft geleid tot een verdubbeling van het beschikbare bedrag met 

ingang van het jaar 2022. Op grond van het onderzoek begrijpt de RKC dit besluit.  

Voorts geeft de RKC een aanbeveling om twee zaken rond de Subsidieregeling te 

heroverwegen: 1) de verhouding eigen bijdrage ten opzichte van de subsidie (10% vs 90%) én 

2) over de (on)wenselijkheid dat dezelfde subsidieaanvrager over verschillende jaren meer dan 

één keer bediend wordt. In zijn bestuurlijke reactie geeft het college aan hier niet voor te 

voelen, omdat de inschatting is gemaakt dat de effectiviteit van het instrument 

subsidieverstrekking daardoor mogelijk minder wordt. 
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De tweede hoofdconclusie van dit onderzoek is dat het bijdragen aan de realisatie van nvo's 

door gemeenten relatief goed verloopt. 

 

Deze hoofdconclusie baseert de RKC met name op de volgende bevindingen: 

• In de beide uitgevoerde casus studies is opgevallen dat gezamenlijk met de gemeenten 

kansen in beeld gebracht zijn voor mogelijke locaties van een natuurvriendelijke oever; 

• In de beoordeling van de te nemen maatregelen in een waterplan wordt meegenomen of 

in dat gebied ook een eigen opgave van het hoogheemraadschap bestaat; 

• Uitbetaling van de gevraagde bijdrage, meestal 50%, geschiedt na controle of de aanleg 

van de natuurvriendelijke oever conform de gestelde voorwaarden is uitgevoerd; 

• Voor de casus studie Prinsenpark is geconstateerd dat deze al in 2011 is aangelegd. De 

opgebouwde kennis over de (ontwikkeling van onder andere deze) nvo is pas in de jaren 

daarna verder ontwikkeld en in de praktijk toegepast; 

• Gebleken is dat een concrete doelomschrijving voor de aanleg van de nvo’s, passend 

voor de mogelijkheden in het gebied, niet altijd in een (water)plan is opgenomen. 

 

Voor zowel de eerste als de tweede hoofdconclusie geldt dat er volgens de RKC nog een 

aantal verbeterpunten mogelijk is, als volgt: 

 

• Leg in een waterplan een concrete doelomschrijving voor de aanleg van de nvo's vast, 

passend bij de mogelijkheden in het gebied. In zijn bestuurlijke reactie geeft het college 

aan dat deze aanbeveling - in iets gewijzigde vorm - wordt overgenomen. 

• Monitor de ontwikkeling en het functioneren van de nvo's (door toezicht of controle) 

eens in de 4 jaar op basis van de risicoanalyse zoals die wordt gehanteerd in het 

Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving. In zijn bestuurlijke reactie geeft het college 

aan dat het deze aanbeveling niet overneemt, op basis van een risicoanalyse die is 

gemaakt naar aanleiding van het concept-RKC-onderzoeksrapport. Het college ziet op 

dit moment geen aanleiding aanvullende handhavingscapaciteit, ten koste van andere 

controles, in te zetten op het thema natuurvriendelijke oevers. 

• Evalueer op basis van de uitkomsten van de controle samen met gemeenten of 

aanvrager of de gestelde doelen gerealiseerd worden. De evaluatie kan leiden tot het 

aanpassen van de doelen, aanvullende aanleg en/of aangepast beheer en onderhoud 

van de nvo's. In zijn bestuurlijke reactie geeft het college aan dat het deze aanbeveling 

gaat overnemen. 

• Leg in 2022 de ligging, dimensies en onderhoudsplicht van de nvo's vast in het 

beheerregister en de legger het hoogheemraadschap. Richt hiertoe in 2022 een set met 

gegevens (de ‘kernset’ ecologische voorzieningen) in, die deze monitoring mogelijk 

maakt. Ook hiervan geeft het college aan dat deze aanbeveling wordt overgenomen, 

waarbij is aangegeven dat een en ander niet in 2022 al afgerond zal kunnen zijn. 
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1 Inleiding  

De rekenkamercommissie van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna։ rekenkamercommissie) 

wil door gericht onderzoek en praktische adviezen op een actieve wijze helpen om de (ook niet-

financiële) rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van 

het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna։ hoogheemraadschap) te 

verbeteren. Met de onderzoeken wordt de verenigde vergadering inzicht geboden in de 

prestaties en worden waar nodig aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd. 

1.1 Aanleiding  

In het Jaarplan 2021 heeft de rekenkamercommissie gekozen voor het onderwerp ‘Financiële 

bijdragen door het hoogheemraadschap bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers’. 

Aanleiding voor de rekenkamercommissie om dit onderzoek te kiezen, is dat er over de 

afgelopen jaren een aanzienlijk bedrag, aan stimulering van de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers (nvo’s) is besteed. Dat wil zeggen € 50.000 per jaar op basis van de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021. Daarnaast verstrekt het hoogheemraadschap financiële 

bijdragen op basis van gemeentelijke water- of gebiedsplannen. 

 

De aanleg van nvo’s is voor waterbeheerders een belangrijk middel voor het behalen van de 

doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De nvo’s dragen bij aan een grotere biodiversiteit 

(zoals water- en oeverplanten en schuilplaats voor vissen), extra waterberging (door 

vergraving meer ruimte voor water), een betere zuiverende werking (filteren afstromend 

regenwater) en de belevings- en recreatieve waarde (groener aanzicht).1   

1.2 Doelstelling  

De doelstelling van het onderzoek is de verenigde vergadering inzicht te verschaffen in het 

proces van totstandkoming en de effectiviteit van de financiële bijdragen van het 

hoogheemraadschap aan omgevingsinitiatieven met betrekking tot de aanleg van nvo’s. 

1.3 Onderzoeksvragen  

Afgeleid van de doelstelling van dit onderzoek, is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

Hoe verloopt het proces van financiële bijdragen van het hoogheemraadschap aan 

omgevingsinitiatieven met betrekking tot de aanleg van nvo’s? 

 

De deelvragen hierbij zijn: 

1. Voor welke partijen geldt het financieel stimuleren van de aanleg van nvo’s?  

2. Hoe is het proces (aanvraag, verstrekking en vaststelling) van subsidies nvo’s of het 

verstrekken van een financiële bijdrage voor de aanleg van nvo’s geregeld?  

3. Welke afspraken gelden ten aanzien van de aanleg en het onderhoud van nvo’s?  

4. Op welke wijze wordt toezicht gehouden op de aanleg en de staat van het onderhoud 

van de medegefinancierde nvo’s? 

5. Is de subsidieregeling nvo’s of het financieel bijdragen in nvo’s lopende de jaren 

geëvalueerd?  

6. In welke mate draagt het financieel stimuleren van het aanleggen van nvo’s bij aan het 

behalen van de (KRW-) doelstellingen van het hoogheemraadschap? 

 

Om het proces van stimuleren op basis van de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 

2016-2021 te kunnen volgen in de wijze waarop de beslissingen tot stand zijn gekomen, is 1 

dossier bekeken vanaf de subsidieaanvraag tot en met de subsidievaststelling (uitbetaling van 

de subsidie). De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en de gehouden interviews hebben 

geen aanleiding gegeven om meerdere dossiers te onderzoeken. Daarnaast heeft de 

rekenkamercommissie twee verdiepende casus studies uitgevoerd naar de financiële bijdrage 

 
1 Poster Natuurvriendelijke oevers HHSK 
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en het effect ervan op de langere termijn: de nvo’s Prinsenpark in Rotterdam (aanleg 2011) en 

nvo’s Sibeliuspad (aanleg 2016) in Capelle aan den IJssel. Dit zijn projecten die uitgevoerd zijn 

in het kader van gemeentelijke waterplannen en niet op basis van de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021. 

 

Voor de casus studies zijn de volgende vragen geformuleerd: 

- Binnen welk kader van het hoogheemraadschap en op basis van welk voorstel vanuit 

het hoogheemraadschap of welke aanvraag van de gemeente, en hoe, is de 

beslissing tot het leveren van een financiële bijdrage aan dit specifieke project tot 

stand gekomen? 

- Welke voorwaarden zijn gesteld door het hoogheemraadschap bij het verlenen van 

de financiële bijdrage? 

- Welke afspraken gelden ten aanzien van het onderhoud? Voor wiens rekening is dat 

onderhoud? En voor wiens verantwoordelijkheid? Wordt daarop vanuit het 

hoogheemraadschap toezicht gehouden? 

- Is gemeten wat de effecten zijn van de gerealiseerde nvo’s (situatie voor aanleg en 

situatie na aanleg)? 

- Welke conclusie kan er getrokken worden ten aanzien van de gevolgde procedure 

(financiële bijdrage-onderhoud-toezicht) en de bereikte maatschappelijke effecten?  

- Welke lessen zijn er te trekken uit deze casus? 

 

*Een casus studie (‘casestudy’) is een onderzoeksstrategie waarmee één of enkele ‘gevallen’ 

diepgaand worden bestudeerd, waarbij het geval in ruimte en tijd is afgebakend. Voor een 

casus studie zijn meerdere bronnen gebruikt om tot betrouwbare bevindingen te komen. Een 

studie van een casus is niet geschikt om te generaliseren naar een hele populatie of om inzicht 

te krijgen in de omvang van de effecten van beleid. Een casus studie wordt niet geselecteerd 

op basis van representativiteit. Zoals uit de toelichting in het onderdeel context blijkt, is iedere 

oever uniek. Daardoor is statistische generaliseerbaarheid niet relevant.2  

1.4 Aanpak onderzoek 

Er is onderzoek uitgevoerd door middel van documentenstudie, interviews, 2 casus studies, 2 

veldbezoeken en een dossieronderzoek op de procedure van de subsidieverstrekking. 

  

 
2 https://www.toolboxbeleidsevaluaties.nl/onderzoeksmethoden 

 

https://www.toolboxbeleidsevaluaties.nl/onderzoeksmethoden


7 

  

2 Bevindingen  

In dit hoofdstuk worden de bevindingen behandeld. Ter introductie is in dit hoofdstuk een  

paragraaf (2.1) context toegevoegd. Hierin is een korte toelichting gegeven op het begrip oever 

en het onderscheid tussen de nvo’s en de natuurlijk ontwikkelde oevers (noo’s). Daarnaast is 

een toelichting gegeven op de gemeentelijke waterplannen. 

 

Omwille van de leesbaarheid zijn de deelvragen met het beoordelingscriterium per paragraaf 

opgenomen: (2.2) doelgroep, (2.3) proces, (2.4) aanleg en onderhoud, (2.5) toezicht, (2.6) 

evaluatie en (2.7) bijdrage aan doelstellingen. Tenslotte zijn in paragraaf 2.8 de casus studies 

nvo’s Prinsenpark en Sibeliuspad uitgewerkt. 

2.1 Context 

Voor de verduidelijking van de begrippen oever, natuurvriendelijke oever en natuurlijk 

ontwikkelde oever is hieronder een toelichting opgenomen. Tevens wordt ingegaan op de 

gemeentelijke waterplannen. 

 

Oever 

De oever vormt de dynamische overgang tussen land en water. De oeverzone loopt daarmee 

van het begin van het talud in het water, of alternatief de diepte waar waterplanten groeien, 

tot de hoogte waar de invloed van het water nog merkbaar is op het land. De oever wordt vaak 

onderverdeeld in verschillende zones, waarbij iedere zone zijn eigen dominantie kent tussen 

land en water. Daardoor komt in elke zone specifieke flora en fauna voor. Welke soorten 

vegetatie zich ontwikkelen hangt af van bodemsoort en watertype, voedselrijkheid, 

chloridegehalte en de reeds aanwezige vegetatie. Elke oever is een complex systeem waarbij 

zones in elkaar overlopen of zelfs ontbreken, wat iedere oever uniek maakt. De toegevoegde 

waarde van een oever voor de kwaliteit van het aangrenzende water ligt vooral in de 

aquatische en amfibische (‘natte ecologische’) zone.3  

 

 

 
Figuur 2. Verschillende zones oever4 

 

Natuurvriendelijke oever (nvo) 

Een nvo is een geleidelijk oplopende of een ondiepe zone langs de slootkant waar inheemse 

gebiedseigen oeverplanten groeien die met hun voeten in het water staan.5 Een nvo is niet één 

type oever: er zijn verschillende varianten. De doelstelling van de nvo bepaalt in grote mate 

welk type oever aangelegd zal worden. Expliciet geformuleerde doelstellingen vergroten de 

kans op een succesvolle ontwikkeling van een nvo. Of een oever meer of minder 

natuurvriendelijk is, hangt af van de omstandigheden ter plaatse.6 

 
3 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers, STOWA 
4 Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats, Tauw en Onderzoekscentrum Bware 
5 Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 
6 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers, STOWA 
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Figuur 3. Natuurvriendelijke oever stedelijk gebied 

 

Natuurlijk ontwikkelde oever (noo) 

In het beheersgebied van het hoogheemraadschap zijn ook initiatieven genomen voor de 

totstandkoming van ‘natuurlijk ontwikkelde oevers (noo’s)’. Door ecologisch maaien van 

watergangen kunnen noo’s ontstaan. Bij extensief ecologisch onderhoud ontwikkelt zich 

namelijk een bredere zone met water- en oevervegetatie die positief kan werken voor de 

waterkwaliteit en biodiversiteit. Ook helpt het ecologisch maaibeheer bij het stevig houden van 

de oevers.7 Deze vorm van noo’s blijft in dit onderzoek buiten beschouwing. 

 

 

 
Figuur 4. Natuurlijk ontwikkelde oever landelijk gebied 

 

Gemeentelijke waterplannen en ontwikkeling 

De gemeenten en waterschappen kunnen de beleidsthema’s over water ordenen en op elkaar 

afstemmen in een gemeentelijk waterplan. In een gemeentelijk waterplan staan de functies van 

het gemeentelijk water in hun onderlinge samenhang beschreven. Het gemeentelijk waterplan 

is een beleidsinstrument dat rond 1990 is geïntroduceerd. In de afgelopen jaren hebben de 

waterplannen door de vele veranderingen in het waterbeleid een snelle ontwikkeling 

doorgemaakt. De eerste waterplannen waren gericht op de verbetering van de waterkwaliteit in 

het gemeentelijk gebied. Daarna werd de focus zowel op waterkwaliteit als waterkwantiteit 

gericht. Vervolgens zijn de waterplannen gericht op de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW) en de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).8  

 

Onder de Omgevingswet, die in ontwerp is, komen de beleidsthema’s over water in de 

omgevingsvisie.9 

 
7 Ecologische maaien en schouwen: de ecokleurenkoers, HHSK, maart 2009 
8 Handboek gemeentelijke waterplannen, waterschap Hollandse Delta, november 2006 
9 gemeentelijk/stedelijk-waterplan 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/wet-milieubeheer/gemeentelijk/stedelijk-waterplan/
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2.2 Doelgroep  

Deelvraag 1 Beoordelingscriterium 

Voor welke partijen geldt het 
financieel stimuleren van de 
aanleg van nvo’s? 

• De doelgroep(en) is (zijn) helder 
• Communicatie is gericht op de doelgroep(en) 

 

Het financieel stimuleren geldt voor alle mogelijke partijen. Op basis van de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021 gaat het om particulieren en bedrijven. Daarnaast kunnen 

gemeenten, provincies of projectontwikkelaars initiatiefnemers zijn. In dat geval wordt er 

gekeken of het hoogheemraadschap in het gebied ook een eigen opgave heeft en het financieel 

bijdragen aan de stimulering van de aanleg van nvo’s een kans biedt.  

 

Op particulieren en bedrijven heeft het hoogheemraadschap minder zicht, dus is voor het 

stimuleren van de aanleg van nvo’s een subsidieregeling ontwikkeld. Particulieren en bedrijven 

kunnen namelijk niet verplicht worden om nvo’s aan te leggen. Andere overheden kunnen 

daartoe ook niet worden verplicht, maar die moeten ook een bijdrage leveren aan de KRW-

doelstellingen. Daardoor gaat de realisatie van nvo’s makkelijker in gezamenlijke initiatieven. 

 

De subsidieregeling voor particulieren en bedrijven staat op de website van het 

hoogheemraadschap.10 De regeling wordt ook aangekondigd in de nieuwsbrieven. De 

communicatie hierover gaat in samenwerking met het team Communicatie van het 

hoogheemraadschap.  

 

De gebiedsadviseurs en gebiedsmanagers van de afdeling Watersystemen zijn op de hoogte 

van wat de ontwikkelingen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap zijn. Zij dragen 

zorg voor de aansluiting op de initiatieven met andere overheidsinstanties.  

 

Bevindingen 

• Er is een brede doelgroep die in aanmerking kan komen voor de financiële bijdragen. 

Voor de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 zijn dat particulieren en 

bedrijven. Voor de financiële bijdrage aan andere overheidsinstanties zijn dat 

maatwerkafspraken (bijdragen in de water- of gebiedsplannen). 

• De bekendmaking van de subsidieregeling vindt plaats door publicatie op de website van 

het hoogheemraadschap en er is een aankondiging in de nieuwsbrief. De communicatie 

met de andere overheden gaat via de gebiedsadviseurs en gebiedsmanagers. 

Communicatie is daarbij maatwerk. 

2.3 Proces  

Deelvraag 2 Beoordelingscriterium 

Hoe is het proces (aanvraag, 
verstrekking en vaststelling) van 
subsidies nvo’s dan wel het 
verstrekken van een financiële 
bijdrage voor de aanleg van nvo’s 
geregeld? 

• Heldere wijze van communicatie naar de doelgroep(en) 
over voorwaarden (aanleg, onderhoud, overdracht naar 
nieuwe eigenaar van nvo) en wat aan informatie 
(onderbouwing) aan te leveren. 

• Heldere subsidieprocedure met een eenduidig 
afwegingskader (beoordelingscriteria) voor de 

subsidieaanvraag en -vaststelling, dan wel een heldere 
procedure met een eenduidig afwegingskader voor het 

bepalen en vaststellen van een financiële bijdrage. 
• Mogelijkheid tot terugvorderen van de financiële 

bijdrage/ subsidie bij niet voldoen aan de 
eisen/voorwaarden. 

• Uitgesloten is dat dubbel een bijdrage kan worden 
ontvangen door de aanvragers (dus niet zowel onder de 

 
10 https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/een-bijdrage-voor-natuurvriendelijke-
oevers/ 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/een-bijdrage-voor-natuurvriendelijke-oevers/
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/een-bijdrage-voor-natuurvriendelijke-oevers/
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Deelvraag 2 Beoordelingscriterium 

subsidieregeling vallen als het verstrekken van een 

financiële bijdrage op andere gronden) 
• Eenduidige beoordeling en vastlegging van de 

subsidieaanvraag of –vaststelling, dan wel de aanvraag 
voor een financiële bijdrage, zoals het gebruik van een 
checklist of werkinstructie. 

• Het is navolgbaar op welke wijze tot een besluit is 

gekomen. 

 

De procedure Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 

De aanvragen komen via de afdeling Publiekszaken binnen. De aanvragen worden eerst 

getoetst op tijdige indiening en of de bijlagen zijn aangeleverd conform de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021. Vervolgens vindt er een afzonderlijke beoordeling plaats 

op de vooraf opgestelde inhoudelijke beoordelingscriteria van de subsidieaanvragen door 4 

medewerkers van de afdeling Watersystemen. Er zijn 5 criteria waarop wordt beoordeeld, te 

weten: locatie, ruimte, uitvoering oever, waterkwantiteit en kosteneffectiviteit. De individuele 

scores, gegeven door de medewerkers, worden gezamenlijk besproken.  

Daarna wordt ambtelijk een voorstel voorbereid. De totale score per aanvraag leidt tot een 

rangschikking van de aanvragen, waarbij het voorstel is dat de aanvrager met de meeste 

punten de gevraagde subsidie wordt toegezegd. Afhankelijk van of er nog geld over is na 

toewijzing van de subsidie, gaat de rest naar diegene die als tweede uit de score is gekomen. 

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de aanvraag en tot een maximum van € 50.000 op 

jaarbasis. 

 

Het voorstel voor de toekenning van de subsidieaanvragen op basis van de beoordelingsmatrix 

wordt vervolgens voorgelegd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Na 

besluitvorming verstuurt de afdeling Publiekszaken de subsidiebeschikking voor toekenning of 

afwijzing aan de aanvragers. De beoordelingsmatrix, waarin de uitkomsten van de beoordeling 

staan, wordt daarbij meegestuurd.  

 

Na beoordeling door de afdeling Publiekszaken of de aanleg van de nvo conform het ingediende 

plan is uitgevoerd, kan tot uitbetaling van de subsidie worden overgegaan op basis van de 

werkelijk gemaakte kosten. 

 

De afdeling Publiekszaken verzorgt de administratie via het zaaksysteem en draagt ook zorg 

voor het versturen van de beschikkingen. Hiermee is het proces gekoppeld aan het verkrijgen 

van een watervergunning of het doen van een melding. Voor de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021 zijn procesafspraken gemaakt tussen de afdelingen 

Watersystemen en Publiekszaken.   

 

Dossierbeoordeling 

Als onderdeel van het onderzoek is een dossierbeoordeling uitgevoerd op basis van de 

Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021. Op basis van de collegebesluiten is in 

bijlage 2 inzichtelijk gemaakt in welk jaar welke subsidies zijn toegekend en hoeveel aanvragen 

er per jaar zijn geweest. Wat opvalt uit het overzicht in bijlage 2, is dat van de 10 verstrekte 

subsidies in de periode 2016-2021 een aantal keer aan dezelfde aanvrager een subsidie is 

toegekend (bij 2 aanvragers 2 keer en bij 1 aanvrager 3 keer).  

 

We hebben een recent dossier met een relatief hoge omvang van de subsidie (€48.308) uit 

2020 geselecteerd (zie bijlage 3 voor de foto’s van de aanleg). Het doel hiervan is of we 

kunnen vaststellen of de overwegingen en beslissingen in het proces van subsidieaanvraag tot 

en met subsidievaststelling te herleiden zijn. 

 

De constateringen zijn: 

• In het proces hebben meerdere medewerkers een rol in het proces, zodat de 

beoordeling niet van een enkele medewerker afhankelijk is en de besluitvorming zo 

objectief als mogelijk tot stand kan komen.  
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• De beoordeling van de aanvraag is gescheiden van de beoordeling tot uitbetaling van de 

subsidie middels een controlebezoek door Toezicht & Handhaving (is de nvo werkelijk 

aangelegd en gereed).  

• De relevante stukken zoals aanvraag- en vaststellingsformulier, het plan van aanpak 

aanleg nvo met een onderdeel voor het uitvoeren van het onderhoud, de 

beoordelingsmatrix met een gewogen oordeel, factuur van de aannemer en de 

beschikkingen voor subsidieaanvraag en -vaststelling zijn aangetroffen.  

• De stappen en beslissingen in het proces zijn te volgen aan de hand van de opgeslagen 

documenten in het zaaksysteem. 

• De formele rol met het bijbehorende mandaat van het afdelingshoofd Publiekszaken (het 

verlenen, weigeren en vaststellen van subsidiebijdragen in het kader van de 

Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021) is niet in het 

bevoegdhedenregister van het hoogheemraadschap vastgelegd. 

 

De uitkomsten van het uitgevoerde dossieronderzoek en de gehouden interviews geven geen 

aanleiding om een aanvullend dossieronderzoek uit te voeren. 

 

Procedure bijdrage plannen gemeenten en/of andere overheidsinstanties 

De procedure voor een financiële bijdrage aan plannen van gemeenten en/of andere 

overheidsinstanties is niet expliciet vastgelegd. Het gaat hier om maatwerkafspraken in de 

samenwerking. De gebiedsadviseurs van het hoogheemraadschap zijn op de hoogte van de 

ontwikkelingen en bespreken de kansen van de te nemen maatregelen, waaronder de aanleg 

van nvo’s. In die beoordeling wordt meegenomen of er in dat gebied ook een eigen opgave van 

het hoogheemraadschap is. Uit de interviews blijkt dat wanneer het om gemeenten gaat, 

meestal 50% wordt bijgedragen in de kosten van de aanleg van een nvo en dit is vastgelegd in 

de water- of gebiedsplannen. Als het gaat om een functieverandering (bijvoorbeeld 

woningbouwopgave), dan zijn alle kosten voor de initiatiefnemer.  

 

De toekenning van de maximale bijdrage gaat op basis van het indienen van de onderliggende 

werkplannen met de specificatie van de kosten, zoals dat is afgesproken in de water- of 

gebiedsplannen. De gebiedsadviseurs, betrokken waterkwaliteitsspeciallisten  of 

toezichthouders op het project beoordelen of de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd 

voordat betaald wordt. De betaling geschiedt aan de hand van de gemaakte kosten, op basis 

van de ingediende facturen. 

 

Bevindingen 

• Voor de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 bestaat een heldere 

procedure en procesbeschrijving met een eenduidig afwegingskader voor de beoordeling 

van de aanvragen. Er is functiescheiding in de behandeling van de aanvraag en de 

vaststelling van de subsidie. De relevante stukken zijn vastgelegd in het zaakdossier. 

Het is navolgbaar hoe de beslissingen tot stand komen.  

• In de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 is opgenomen dat een 

subsidie niet wordt verleend, indien er al andere afspraken zijn over medefinanciering 

door het hoogheemraadschap. 

• Het mandaat van het afdelingshoofd Publiekszaken (het verlenen, weigeren en 

vaststellen van subsidiebijdragen in het kader van de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021) dient nog in het bevoegdhedenregister van het 

hoogheemraadschap te worden vastgelegd. 

• In de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 is vastgelegd dat maximaal 

90% van de aanvraag en tot een maximum van €50.000 op jaarbasis kan worden 

toegekend en daarmee is sprake van een relatief lage eigen bijdrage.  

• De procedure voor financiële bijdragen aan andere overheden is maatwerk. Hiervoor is 

geen vastgestelde procedure opgesteld. 

• Er wordt uitbetaald na beoordeling of de aanleg van de nvo’s conform de gestelde 

voorwaarden zijn gedaan.  
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• Er is geen expliciet onderdeel of artikel opgenomen voor het op termijn terugvorderen 

van gelden bij het niet voldoen aan de voorwaarden (zoals onderhoudsplicht) in de 

Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 of in een water- of gebiedsplan.  

2.4 Aanleg en onderhoud 

Deelvraag 3 Beoordelingscriterium 

Welke afspraken gelden ten 
aanzien van de aanleg en het 
onderhoud van nvo’s? 

• Het onderhoudsbeleid op nvo’s is bepaald 
• Helder is wie, welke verantwoordelijkheid voor het 

onderhoud heeft en wat de termijn voor het vereiste 
onderhoud is (ook bij overdracht perceel naar andere 
eigenaar) 

 

Aanleg nvo’s 

Aanleg Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 

Nvo’s kunnen op een aantal wijzen worden gerealiseerd. In de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021 zijn de minimale inrichtingseisen die aan de oevers 

worden gesteld en de verschillende mogelijke aanlegprofielen met de voorwaarden opgenomen. 

 

Aanleg met gemeente/ waterplan 

Bij het opstellen van een gemeentelijk waterplan wordt een ecologische inventarisatie 

uitgevoerd naar onder meer de locaties waar nvo’s kunnen worden gerealiseerd. Nvo’s kunnen 

variëren van smalle stroken oeverbeplanting in plasberm tot brede overgangszones van het 

water naar het land. In breedte variëren deze van 0,5 meter tot meer dan 10 meter. De 

mogelijke omvang van de nvo’s is afhankelijk van de locatie. 

 

Onderhoud nvo’s 

Algemeen 

De volgende vier typen onderhoud zijn relevant voor nvo’s: 

• Maaien 

• Verwijderen jonge bomen (opschot) 

• Uitkrabben (voorkomen verlanding door verwijderen van slib tussen de wortels) 

• Herprofileren (onderdeel van buitengewoon onderhoud: dat een sloot of plas voldoende 

diep blijft voor de functionaliteit van de natte ecologische zone. 

 

Wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het onderhoud en daarmee de onderhoudsplicht 

heeft, ligt vast in de legger. Op dit moment is er geen overzicht van alle in ons gebied 

aanwezige natuurvriendelijke oevers; in de zomer van 2021 is een aanbesteding gestart voor 

het inventariseren en op kaart zetten van de nvo’s, met het achterliggende idee dat deze 

gegevens kunnen worden opgenomen in de legger. Een vervolgstap zou kunnen zijn om een 

ecologisch adviesbureau de geïnventariseerde nvo’s te laten beoordelen op ecologische 

kwaliteit en de gewenste onderhoudsinspanning.  

 

Het hoogheemraadschap heeft de Ecokleurenkoers als beleid voor onderhoud van de 

watergangen opgesteld. Met de Ecokleurenkoers wordt bepaald hoe vaak en hoe grondig dat 

onderhoud moet zijn. Dit is afhankelijk van de functie (hoofdwatersysteem) of breedte (overig 

watersysteem) van de watergang. Alle watergangen in het gebied van het hoogheemraadschap 

zijn onderverdeeld in kleuren. De kleur bepaalt welk onderhoud noodzakelijk is. Blauw staat 

voor intensief onderhoud, geel voor onderhoud met ruimte voor ecologie en groen voor 

extensief onderhoud.  

Onderhoud van nvo’s is nodig om te voorkomen dat de oever op termijn verdwijnt. De oever 

kan ‘verlanden’, doordat er meer slib en strooisel wordt vastgehouden tussen de wortels en 

stengels van de beplanting. Er is in de Ecokleurenkoers geen specifieke onderhoudsmethode 

vastgelegd voor de nvo’s. Het onderhoudsregime voor de watergangen wordt wel gehanteerd 

voor het natuurvriendelijk onderhoud. In de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-

2021 is de Ecokleurenkoers van toepassing verklaard. 
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Onderhoud Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 

Op grond van de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 dient bij de 

subsidieaanvraag een beheerplan te zitten, waarin aangegeven wordt hoe het onderhoud op de 

aan te leggen nvo wordt uitgevoerd. In de subsidiebeschikking is een verplichting opgenomen 

dat ‘na vaststelling en uitbetaling van de subsidie de nvo’s minstens 10 jaar in stand dient te 

worden gehouden middels het juiste onderhoud: minimaal 1x per jaar 50% van de natte 

oevervegetatie maaien, elk jaar een ander deel, waarbij het afkomende maaisel wordt 

afgevoerd uit de oeverzone. Hierbij dient jaarlijks houtige opslag (jonge bomen) te worden 

verwijderd. Deze verplichting geldt ook voor uw rechtsopvolgers.’ 

 

Onderhoud nvo met gemeente/waterplan 

Hieronder geven we een beschrijving van de werkwijze van de gemeente Rotterdam en de 

gemeente Capelle aan den IJssel die we in de casussen hebben onderzocht. In paragraaf 2.8 

hebben we de uitwerking van de casussen opgenomen. 

 

Voor de gemeente Rotterdam en de gemeente Capelle aan den IJssel wordt gewerkt met 

gezamenlijke onderhoudscontracten met HHSK waarin streefbeelden voor het onderhoud van 

de oevers zijn opgenomen. 

 

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel geldt dat in de toekenningsbrief van de financiële 

bijdrage voor de aanleg van nvo Sibeliuspad is opgenomen: ‘Ook dient u zorg te dragen voor 

het opnemen van deze natuurvriendelijke oevers in het gezamenlijke onderhoudsbestek van de 

gemeente en het hoogheemraadschap. Het onderhoud van de natuurvriendelijke oever wordt 

door de gemeente bekostigd.’ Uit het onderzoek blijkt dat de nvo niet is opgenomen in het 

onderhoudscontract. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is sinds de aanleg geen onderhoud 

uitgevoerd aan deze nvo. Er is ook geen gezamenlijk onderhoudsbestek waarin deze locatie is 

opgenomen. 

Naar aanleiding van dit onderzoek is door de afdeling Watersystemen inmiddels contact 

opgenomen met de gemeente Capelle aan den IJssel om dit te bespreken en uit te zoeken. 

 

Bevindingen 

• De Ecokleurenkoers is van toepassing verklaard in de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021. De aanvrager dient een onderhoudsplan aan te 

leveren. In de subsidiebeschikking staat de wijze van het onderhoud beschreven en dat 

deze verplichting ook voor de rechtsopvolgers geldt.  

• Voor de gemeenten wordt zoveel als mogelijk met een gezamenlijk onderhoudsbestek 

gewerkt.  

• In de legger is aangegeven wie voor welke watergang verantwoordelijk is. Het streven is 

om alle nvo’s hierin op te nemen. De inventarisatie op de nvo’s wordt vanaf 2021 

uitgevoerd.  

2.5 Toezicht 

Deelvraag 4 Beoordelingscriterium 

Op welke wijze wordt toezicht 
gehouden op de staat van de 
nvo’s? 

• De wijze van toezicht op de aanleg en het onderhoud van 
nvo’s is bepaald en wordt conform hetgeen is afgesproken 
uitgevoerd. 

 

Toezicht algemeen 

De afdeling Publiekszaken/team Toezicht & Handhaving houdt toezicht op basis van Nota 

Toezicht en handhaving 2018–2022. Op 27 juni 2018 heeft de verenigde vergadering van 

het hoogheemraadschap de nota Naleving 2018-2022 vastgesteld.11 Jaarlijks stelt de 

afdeling Publiekszaken/team Toezicht & Handhaving, gezamenlijk met de andere 

afdelingen, een Uitvoeringsplan op, waarin de werkzaamheden en de prioritering worden 

vastgelegd. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks aan de verenigde vergadering ter 

 
11 Nota Naleving 2018-2022  

https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/document/6535785/1/Agendapunt_B_3_Nota_Naleving_2018-2022
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kennisgeving aangeboden. Het ‘Uitvoeringsplan Toezicht & Handhaving 2021’ is in de 

verenigde vergadering van 31 maart 2021 ter kennisgeving ingebracht.12 

 

Het toezicht houden op de staat van het onderhoud van de nvo’s (over een wat langere 

periode) maakt geen onderdeel uit van het uitvoeringsplan van afdeling Publiekszaken/ 

team Toezicht & Handhaving. Dit onderwerp komt niet uit de jaarlijkse risicobeoordeling 

van de afdeling Watersystemen met de afdeling Publiekszaken voor de afweging waar de 

capaciteit en prioriteit vanuit team Toezicht & Handhaving op zou moeten worden ingezet. 

Overigens kan een controle wel vanuit de schouw worden gedaan. Steekproefsgewijs wordt 

10% van de sloten in onderhoud bij de gemeente en onderdeel vormen van een 

gezamenlijk onderhoudscontract gecontroleerd in de schouw. NVO’s worden bij de schouw 

gecontroleerd als onderdeel van de watergang en niet op gewenst streefbeeld. 

 

Om te kunnen monitoren is het van belang om alle relevante gegevens inzichtelijk te 

hebben, zoals ligging, constructie, aanwezigheid oeverbescherming, waterdiepte of -

diepteverloop, maar ook wat de gewenste en mogelijke toestand is. Uit de interviews is 

naar voren gekomen dat het voornemen bestaat in 2022 een set met gegevens (de 

‘kernset’ ecologische voorzieningen) in te richten, die deze monitoring mogelijk maakt. Dat 

zal de basis vormen voor het beheerproces, de uitgangspunten, de kaders en de informatie 

in geografische informatiesysteem (GIS) van het hoogheemraadschap. 

 

Toezicht Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 

Het toezicht op de aanleg van een nvo voor de subsidieregeling vindt plaats als de aanvraag 

tot vaststelling van de subsidie komt. Dan gaat een medewerker vanuit het team Toezicht & 

Handhaving (afdeling Publiekszaken) beoordelen of de nvo gereed is conform het 

ingediende plan. 

 

In de subsidiebeschikking is een verplichting opgenomen dat de nvo minstens 10 jaar in 

stand dient te worden gehouden middels het juiste onderhoud. Op deze verplichting wordt 

geen toezicht of controle gehouden. Uit interviews is gebleken dat het een afweging is 

tussen het ‘afdwingen’, bijvoorbeeld via toezicht & handhaving, of het stimuleren tot het 

juiste onderhoud (communicatie/ voorlichting). Maar ook een kostenafweging van het 

verlenen van subsidie en de kosten van toezicht. Wellicht dat in de toekomst een meer 

geautomatiseerde vorm van toezicht (bijvoorbeeld drones) ingezet zou kunnen worden. 

Daarnaast achten de geïnterviewden het risico klein dat de aanvragers van de subsidie niet 

het juiste onderhoud zullen uitvoeren. Zij moeten namelijk ook zelf geld investeren in de 

aanleg van de nvo en hebben baat bij een goed onderhouden landschap (eigen terrein).  

 

Toezicht nvo gemeente/waterplan 

Het toezicht op de aanleg van een nvo in samenwerking met de gemeente gebeurt vanuit 

het gezamenlijke project. De gebiedsadviseur of betrokken waterkwaliteitsspecialist gaat 

kijken of de maatregelen zijn uitgevoerd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 

indien voor de nvo een vergunning is verleend, in afstemming tussen de toezichthouders en 

gebiedsadviseurs het toezicht op de aanleg door één van beiden wordt opgepakt. 

 

Als het een watergang of waterlichaam betreft die is opgenomen in een gezamenlijk bestek 

van gemeente en waterschap, wordt de uitvoering van onderhoud uiteraard gemonitord 

door de directievoerders/toezichthouders.  

 

Bevindingen 

• Op de aanleg van de nvo wordt toezicht gehouden. Op de onderhoudsverplichtingen 

(over meerdere jaren) wordt geen specifiek toezicht of controle uitgevoerd.  

• Voor het goed functioneren van de nvo’s is het van belang dat het hoogheemraadschap 

het onderhoud of de toestand controleert (instandhouding van de natte ecologische 

 
12 Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2021 
  

https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/document/9877646/1/K_6%20Uitvoeringsplan%20TH%202021
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zones). Daarvoor is het nodig om de gegevens op orde te hebben. Tot op heden is er 

geen kernset nvo’s ingericht, waarin nvo’s zijn opgenomen. 

2.6 Evaluatie  

Deelvraag 5 Beoordelingscriterium 

Is de subsidieregeling nvo’s en/of 
zijn de financiële bijdragen aan de 

aanleg van de natuurvriendelijke 
oevers lopende de jaren 
geëvalueerd? 

• Informatie is aanwezig met de onderbouwing van 
besluiten over de (meest effectieve mix van) 

instrumenten om het doel te bereiken.  
• In de beleidscyclus of bij invoering subsidieregeling/ 

afspraken financiële bijdragen is de evaluatie in het 
proces opgenomen, zodat tijdig - indien nodig - 
bijgestuurd kan worden. 

• Weloverwogen afweging of andere instrumenten of 

middelen kunnen worden ingezet om tot hetzelfde doel 
te komen (beleidsalternatieven). 

• Artikel 4:24 Awb verplicht bestuursorganen om 
subsidies die op een wettelijk voorschrift berusten te 

evalueren (publicatie verslag doeltreffendheid en 
effecten van de subsidie in de praktijk).  

 

Evaluatie Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers  

De Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers is meerdere keren geëvalueerd (in 2010, 2015 

en 2018/2019). De eerste Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers was geldig in de periode 

2010-2015. De huidige Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 loopt dit jaar af. 

Het blijkt in de praktijk dat er jaarlijks meer aanvragers zijn, dan er subsidie toegekend kan 

worden. De Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers wordt in 2021 opnieuw vastgesteld voor 

de komende 6 jaar (2022-2027). In het ‘Ontwerp KRW-plan 2022-2027’ is de maatregel 

Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2022-2027 opgenomen, waarin voorgesteld is het 

jaarlijks subsidieplafond van € 50.000 naar € 100.000 te verhogen. De verenigde vergadering 

heeft op 7 oktober 2020 het KRW-plan 2022-2027 in ontwerp vastgesteld.13 

De evaluaties zijn uitgevoerd op basis van wat de ervaringen bij de inrichting van het proces en 

de uitvoering zijn geweest. Op basis van de uitkomsten is op onderdelen de regeling aangepast 

(zoals hogere kostprijs per meter, onderscheid wel of geen beschoeiing, verplichting 

muskusrattenval). Ook is de verdeling tussen de verantwoordelijkheden en administratieve 

ondersteuning, oftewel de werkafspraken tussen de afdelingen Watersystemen en 

Publiekszaken, hierbij aan de orde geweest. In 2015 is tevens een enquête onder 

subsidieaanvragers gehouden, waaruit is gebleken dat de aanvragers tevreden zijn over de 

subsidieregeling.14  

 

Het doel van de subsidieregeling is om met behulp van een subsidie ook daar nvo’s aan te 

leggen, waar het waterschap dit zelf niet of moeilijk kan realiseren, om de waterkwaliteit te 

verbeteren en te voldoen aan de KRW opgave. Hiermee worden bovendien oevervegetaties 

gerealiseerd tegen zo gering mogelijke kosten. Naast de aanleg van nvo’s door het 

hoogheemraadschap zelf en deze Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 wordt 

een bijdrage geleverd aan de aanleg van nvo’s door gemeenten. 

 

Uit het KRW-plan15 en uit de evaluatie van 201916 blijkt dat de voordelen van de 

Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 zijn dat met bereidwillige eigenaren 

wordt gewerkt en ‘het zelfstandig ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers kostbaar en –bij 

aankoop van grond– moeilijk is te realiseren: we kunnen niemand verplichten hieraan mee te 

werken’. 

 

 
13 Bekendmaking Ontwerp KRW plan 2022-2027 
14 Evaluatie en herziening subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021, HHSK 2019 
15 HHSK KRW-plan 2016-2021, bijlage 4 en Ontwerp KRW-plan 2022-2027 pag. 24 
16 Evaluatie en herziening subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021, HHSK 2019 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-8670.html
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Uit de interviews en navraag bij de juridische afdeling blijkt dat er geen bezwaren in de periode 

2016-2021 zijn ingediend bij het hoogheemraadschap naar aanleiding van de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers 2016-2021.  

 

Op grond van artikel 4:24 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een plicht voor 

bestuursorganen opgenomen om subsidies die op een wettelijk voorschrift berusten, te 

evalueren. ‘Indien een subsidie op een wettelijk voorschrift berust, wordt ten minste eenmaal 

in de vijf jaren een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de 

subsidie in de praktijk, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald’.  

In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van het hoogheemraadschap staat dat het college 

jaarlijks bij de verantwoording van de jaarrekening verslag aan de verenigde vergadering doet 

en dat een verslag, zoals bedoeld in artikel 4:24 Awb, achterwege kan blijven. Echter, de 

jaarrekening gaat alleen in op de financiële omvang (wat is er uitgegeven), maar niet over de 

doeltreffendheid van de subsidie. Uit navraag bij de juridische afdeling blijkt dat dit onderdeel 

wordt meegenomen in de aanpassing van het subsidiebeleid, waarbij de herziening van de ASV, 

het maken van standaard formulieren en de inrichting PDCA-cyclus op de planning staan. 

 

Evaluatie gemeenten/ waterplannen 

De gemeentelijke waterplannen, waarvan een maatregel ‘de aanleg van een nvo’ kan zijn, 

worden ook geëvalueerd. We hebben voorbeelden hiervan gezien met betrekking tot het 

deelgemeentelijk waterplan Prins Alexanderpolder en het stedelijk waterplan gemeente Capelle 

aan den IJssel. 

 

Bevindingen 

• In de afgelopen jaren zijn verschillende evaluaties geweest van de Subsidieregeling 

natuurvriendelijke oevers en in het kader van de samenwerking met gemeenten voor de 

(gezamenlijke) maatregelen in de water- of gebiedsplannen. 

• Op onderdelen is de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers in de afgelopen jaren 

bijgesteld. 

• De juiste toepassing van de evaluatie- en verantwoordingsverplichting volgens artikel 

4:24 Awb wordt meegenomen in de actualisatie van de ASV. 

• In de interviews is aangegeven dat het instrument van stimuleren, zoals door de 

subsidieregeling en bijdragen aan andere overheden in de waterplannen, beter werkt 

dan ‘afdwingen’. 

2.7 Bijdrage aan doelstellingen 

Deelvraag 6 Beoordelingscriterium 

In welke mate draagt het financieel 
stimuleren van het aanleggen van 

nvo’s bij aan het behalen van de 
(KRW-) doelstellingen van het 
hoogheemraadschap? 

• Indicatoren/ meetgegevens en de bronnen voor 
bepalen doelbereik zijn bepaald. 

• Informatie over doelbereik (effecten) is 
beschikbaar. 

 

Het doel van de nvo’s is de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dit wordt bereikt door het 

aanbrengen van een structuurverbetering in de oever. In de nvo’s is er een geleidelijke 

overgang van water naar land, waardoor er variatie is in waterdiepten. Dit geeft variatie in 

groeiomstandigheden, zodat een diversiteit aan oeverplanten, waterplanten en diersoorten kan 

voorkomen.  

 

Een gevarieerde begroeiing van oevers en watergangen en een grote diversiteit aan 

waterdieren en vissen, zijn indicatoren voor een goede ecologische waterkwaliteit. Het 

hoogheemraadschap houdt als richtlijn voor het ontwikkelen van nvo’s aan dat 50% van de 

oever natuurvriendelijk wordt ingericht óf dat ongeveer 20% van het wateroppervlak bedekt is 

met oeverplanten. Daarbij wordt rekening gehouden met de realisatiekans, de verwachte 
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bereidheid van de aanliggende eigenaren, de aanwezigheid van fysieke ruimte en de eisen 

vanuit het waterbeheer.17   

 

De KRW-waterlichamen moeten in 2027 voldoen aan het Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Dat 

zijn biologische doelen met daaraan gekoppelde ondersteunende fysisch-chemische 

parameters. Ook de overige wateren moeten op termijn (2039) voldoen aan het GEP.18 In de 

verenigde vergadering van 30 juni 2021 is de Adviesnota Waterkwaliteitsdoelen Overig Water 

vastgesteld, waarin de doelen zijn vastgelegd.  

 

De ecologische kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de begroeiing met waterplanten en 

de visgemeenschap. Voor de beoordeling van het water beschikt het hoogheemraadschap over 

een periodiek meetnet van ecologische metingen van de planten, vissen en van de fysisch-

chemische toestand. Dit basismeetnet is bedoeld om op langere termijn de veranderingen in 

waterkwaliteit in het beheersgebied te signaleren. Het hoogheemraadschap maakt ieder jaar 

een verslag over de kwaliteit van het water.19 

 

Uit de interviews blijkt dat het effect van een individuele nvo op de waterkwaliteit niet te 

bepalen is. De effecten van de aanleg van nvo’s moeten in samenhang met andere 

maatregelen worden bepaald. Daarnaast kunnen er factoren zijn die de kwaliteit van de nvo’s 

zowel positief (voldoende licht, goed onderhoud, afvoeren maaisel, weinig verstoring) als 

negatief beïnvloeden (vogelvraat, schaduw, nutriënten, golfslag). 

 

Bevinding 

• In welke mate de aanleg van een individuele nvo bijdraagt aan de KRW-doelstellingen, 

is niet te kwantificeren; over het collectief van nvo’s is dat evenmin mogelijk.  

2.8 Casus studies nvo’s Prinsenpark en Sibeliuspad 

Onderdeel van het onderzoek zijn twee casus studies en veldbezoeken naar de nvo’s 

Prinsenpark en Sibeliuspad. Op basis van de ‘Handreiking Natuurvriendelijke oevers’ van de 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA, zie bijlage 4), beschikbare gegevens 

(archief), interviews, waarnemingen uit de veldbezoeken en aanvullende toelichting door de 

inhoudsdeskundigen van het hoogheemraadschap, zijn de onderstaande vragen beantwoord. 

 

Casus Prinsenpark (gemeente Rotterdam): nvo’s Begraafplaats Oost en de Diabolovijver  

 
Nr. Vraag Antwoord 

1. Binnen welk kader van het 
hoogheemraadschap en op 
basis van welk voorstel vanuit 
het hoogheemraadschap of 

welke aanvraag van de 
gemeente, en hoe, is de 
beslissing tot het leveren van 
een financiële bijdrage aan dit 
specifieke project tot stand 
gekomen? 

Kader 
Deelgemeentelijk Waterplan Prins Alexander 2009 – 2013 d.d. 
12 augustus 2008 (hierna: waterplan PA). Dit omvat een 
totaalpakket van ongeveer € 4 miljoen aan maatregelen. Het is 

een gezamenlijk plan van de deelgemeente Prins 
Alexanderpolder en het hoogheemraadschap.  
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het waterplan wordt gevormd door de 
klimaatverandering, die direct gevolgen heeft voor het 
watersysteem en de verandering in beleid en regelgeving zoals 

het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW).  
 
Totstandkoming maatregelen 

 
17 KRW-plan 2016-2021, bijlage 4 
18 Waterkwaliteitsdoelen niet KRW-wateren, VV 20 juni 2021 
19 https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/actuele-metingen-waterstanden-en-
waterkwaliteit/ 
 

 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/actuele-metingen-waterstanden-en-waterkwaliteit/
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/actuele-metingen-waterstanden-en-waterkwaliteit/
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Nr. Vraag Antwoord 

De kansen voor nvo’s in de deelgemeente zijn in beeld gebracht 

door hoogheemraadschap samen met de dienst Stedenbouw & 
Volkshuisvesting en de werf Prins Alexander. Op basis van een 
kansenkaart nvo’s zijn de locaties benoemd die kansrijk voor de 
aanleg van nvo’s zijn. Eén van de locaties is Prinsenpark, 
rondom de begraafplaats en de Diabolovijver. 
 

Doelstelling nvo 
‘In het algemeen worden nvo’s ingezet voor het verbeteren van 
de (ecologische) waterkwaliteit. De aanwezige planten nemen 
opgeloste nutriënten uit het water op waardoor de concentraties 
afnemen. Hiernaast zullen niet opgeloste deeltjes tussen de 
planten bezinken en minder nutriënten naleveren aan het water. 
Door een verscheidenheid aan begroeiing onder water worden 

schuilplaatsen voor vissen gevormd en ontstaat een 
veelzijdigheid aan leefmilieus dat de basis vormt voor een 
veelzijdige soortensamenstelling. Boven en onder water zorgen 

nvo’s voor meer natuur in de stad. Een natuurvriendelijke oever 
levert een belangrijke bijdrage aan een gevarieerde dieren – en 
plantenwereld in en om het water.’ 
 

Visie/Streefbeeld nvo’s Prinsenpark 
Voor Prinsenpark is in het waterplan PA het streefbeeld ‘helder 
natuurlijk water’ voorgesteld als het gewenste watersysteem 
binnen de deelgemeente. 
 

2. Welke voorwaarden zijn gesteld 
door hoogheemraadschap bij 
het verlenen van de financiële 
bijdrage? 

Voorwaarden 
Conform afspraak in het waterplan PA draagt het 
hoogheemraadschap 50% bij in de aanleg van de nvo’s.  
 
Toekenning bedrag door het hoogheemraadschap 
De aanvraag van de deelgemeente voor het onderdeel nvo 
Prinsenpark Begraafplaats Oost is met onderliggende stukken 

zoals tekeningen, raming van de kosten en een 
werkbeschrijving ingediend. In de brief van het 

hoogheemraadschap over de toekenning bijdragen nvo’s, is de 
gemeente erop gewezen dat een watervergunning moet worden 
aangevraagd. Uit het dossieronderzoek is gebleken dat zowel 
mondeling als per mail met de gemeente is gesproken over de 
vergunningaanvraag en de voorwaarden die daaraan gesteld 

worden. Een vergunning voor de nvo Prinsenpark is niet 
aangetroffen. 
 
Over de aanleg van de nvo Diabolovijver hebben wij geen 
aanvullende stukken, zoals een werkbeschrijving van de 
gemeente, aangetroffen. 

 
Omvang bijdrage en betaling 
We hebben niet kunnen achterhalen wat precies de bijdrage aan 
nvo Prinsenpark is geweest. We hebben geen toegang meer tot 
het oude financiële systeem en de medewerkers die betrokken 
waren bij dit onderdeel zijn inmiddels uit dienst.  

 

De bijdrage voor de aanleg van de nvo is waarschijnlijk eind 
2011 of in 2012 betaald. In een brief van het 
hoogheemraadschap (d.d. 26 september 2011) aan de 
deelgemeente hebben we een toezegging gezien van een 
bijdrage van max. € 35.152,14 voor 6 nvo’s op basis van fase 1 
van het waterplan PA. De totale kosten voor de aanleg van 6 
nvo’s is € 70.304,28. De bijdrage van het hoogheemraadschap 

daaraan is max. € 35.152,14 (conform het waterplan PA max. 
50%).  
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Nr. Vraag Antwoord 

 

De 6 nvo’s die aangelegd zijn op basis van het waterplan 
deelgemeente PA ‘fase 1’ in 2011 zijn: 

1. Aanleg natuurvriendelijke oever Blokfluit (132 m) 
2. Aanleg natuurvriendelijke oever Zevengetijdeklaver 

(60 m) 
3. Aanleg natuurvriendelijke oever Oostzijde 

begraafplaats Prinsenpark (455 m) 
4. Aanleg natuurvriendelijke oever Ringvaartpias (130 

m) 
5. Aanleg natuurvriendelijke oever Nieuwe 

Ommoordseweg zuidzijde (60 m) 
6. Aanleg natuurvriendelijke oever Beukvaren (40 m) 

 

De aanleg van Prinsenpark Oostzijde begraafplaats maakt dus 
onderdeel uit van de toegezegde bijdrage van €35.152,14 voor 
6 nvo’s. De Diabolovijver maakt hier geen deel van uit. 

 

3. Welke afspraken gelden ten 
aanzien van het onderhoud? 

Voor wiens rekening is dat 
onderhoud? En voor wiens 
verantwoordelijkheid? Wordt 
daarop vanuit het 
hoogheemraadschap toezicht 
gehouden? 

Onderhoud 
Het onderhoud is voor de verantwoordelijkheid en rekening van 

de gemeente Rotterdam. Het onderhoud maakt onderdeel uit 
van het gezamenlijk prestatiecontract dagelijks onderhoud 
(gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap). 
 
Uit de interviews is gebleken dat er geen controle of toezicht 
vanuit het hoogheemraadschap op de nvo’s Prinsenpark is 

geweest. 
 

4. Is gemeten wat de effecten zijn 
van de gerealiseerde nvo’s 
(situatie voor aanleg en situatie 
na aanleg)? 

Metingen  
Een nvo wordt niet afzonderlijk beoordeeld op het bijdragen aan 
de waterkwaliteitsdoelstellingen van het hoogheemraadschap. 
De meting van de toestand richt zich op het gehele 

watersysteem van het hoogheemraadschap. 
 

Situatie voor de aanleg 
Uit het waterplan PA blijkt dat de waterkwaliteit in Prinsenpark 
niet voldoet aan het streefbeeld 'helder natuurlijk water’. Het 
water is voedselrijk en troebel, en oevers zijn voornamelijk 

beschoeid. Kwel is aanzienlijke nutriëntenbron. Als oplossing is 
aangegeven o.a. de inrichting te verbeteren door nvo’s aan te 
leggen, de watergang verbreden en emissies te beperken.  
 
Situatie na de aanleg  
Een intern ambtelijk verslag van de evaluatie over de 
uitgevoerde werken Prinsenpark uit 2012 hebben we 

aangetroffen. In het verslag is o.a. aangegeven dat in het park  
in 2011 de beoogde nvo’s allemaal zijn gerealiseerd. Ook is een 
opmerking gemaakt over het niet opkomen van de aanplanting 
bij de oever begraafplaats Prinsenpark. Tevens is in de evaluatie 
aangegeven dat er weinig ruimte tussen de singelkant en het 
erlangs lopende voetpaadje is, waardoor een smalle oever is 
gekomen over een lengte van 430m in plaats van de beoogde 

455m. 
 
Na 2012 hebben wij geen stukken m.b.t. monitoring en 
evaluatie over de ontwikkeling en het functioneren van de nvo’s 
Prinsenpark aangetroffen. 
 

5. Welke bevindingen zijn er 
gedaan ten aanzien van de 
gevolgde procedure (financiële 
bijdrage-onderhoud-toezicht) 

• De nvo aan de begraafplaats Oost voldoet niet aan 
doelstelling en streefbeeld zoals opgenomen in het 
waterplan PA. 
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Nr. Vraag Antwoord 

en de bereikte 

maatschappelijke effecten?  

• De nvo Diabolovijver voldoet aan doelstelling en 

streefbeeld zoals opgenomen in het waterplan PA.  
 
Streefbeeld zoals is opgenomen in het waterplan PA: 
“Helder natuurlijk water”: o.a. oeverbegroeiing (% van 
oppervlak) zou “5-10% en meer” moeten zijn, 
waterplanten (% van oppervlak) zou “>40%” moeten 

zijn. 
 
Overigens wil een lage ecologische waarde van een nvo nog niks 
zeggen over hoe de omgeving dit ervaart. De omwonenden 
kunnen de nvo hoog waarderen door de uitstraling van met 
name de begroeiing op de oeverkant. 
 

De nvo die wordt ontworpen, moet na aanleg begroeibaar zijn 
(‘natte zone’). Er kunnen meerdere factoren zijn waarom een 
oever niet aanslaat. Bijvoorbeeld te veel in de schaduw (zoals 

bomen begraafplaats), de hoeveelheid aanwezige watervogels 
die de waterplanten opeten, grondsoort, diepte water, 
aanzienlijke hoeveelheid kwel vanwege diepe ligging 
Prinsenpark, onvoldoende ruimte of niet het juiste onderhoud 

uitgevoerd.  
 
Niet duidelijk is welke factoren hier een rol hebben gespeeld. Uit 
de evaluatie van 2012 is wel gebleken dat met name de druk 
van de watervogels heeft geleid tot het niet aanslaan van de 
aanplanting in de oever bij de begraafplaats.  

 
De uitkomsten van de casus nvo Prinsenpark zijn niet 
representatief voor de ontwikkeling van de andere nvo’s van het 
waterplan PA. In aanvulling op het RKC veldbezoek nvo’s 
Prinsenpark, heeft de gebiedsadviseur van de afdeling 
Watersystemen ook de andere nvo’s in juni 2021 bezocht 
waaraan het hoogheemraadschap in fase 1 van het waterplan 

PA in heeft bijgedragen. Van de 6 nvo’s (maatregelen) zijn er 5 

die voldoen aan doelstelling en streefbeeld.  
 

 

 
 
Figuur 5. Nvo Diabolovijver Prinsenpark (augustus 
2021) 

 

 

 
 
Figuur 6. Nvo Begraafplaats Oost Prinsenpark 
(augustus 2021) 
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Casus Sibeliuspad (gemeente Capelle aan den IJssel) 

 
Nr. Vraag Antwoord 

1. Binnen welk kader van het 
hoogheemraadschap en op 
basis van welk voorstel vanuit 
het hoogheemraadschap of 

welke aanvraag van de 
deelgemeente Prins Alexander, 
en hoe, is de beslissing tot het 
leveren van een financiële 
bijdrage aan dit specifieke 
project tot stand gekomen? 

Kader 
Stedelijk Waterplan Capelle aan den IJssel (Visienota). Dit 
omvat een totaal pakket van ongeveer € 1,4 miljoen aan 
maatregelen. Het is een gezamenlijk plan van de gemeente 

Capelle aan den IJssel en het hoogheemraadschap. Er zijn 
afspraken gemaakt over de kostenverdeling voor de 
maatregelen. 
 
Aanleiding 
Aanleiding voor het waterplan wordt gevormd door de 

klimaatverandering, die direct gevolgen heeft voor het 
watersysteem en de verandering in beleid en regelgeving zoals 
het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast, zo staat in de aanleiding 
van de Visienota Stedelijk Waterplan, wordt tussen de 

gemeente en hoogheemraadschap al geruime tijd intensief 
samengewerkt. Zo zijn door hoogheemraadschap en de 

gemeente al diverse studies en projecten uitgevoerd om de 
reeds langer bekende knelpunten in het watersysteem van 
Capelle aan den IJssel inzichtelijk te maken (…) Ondanks de 
intensieve samenwerking ontbraken tot op heden een 
gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen.  
 
Totstandkoming maatregelen 

De visienota is opgesteld door de projectgroep Stedelijk 
waterplan Capelle aan den IJssel. Ook is een klankbordgroep 
samengesteld met vertegenwoordiging van natuur- en 
milieuorganisaties, wijkoverleg, hengelsportverenigingen en 
bewoners.  
In het deelwaterplan is een maatregelenkaart opgenomen, 

waarop het totale maatregelenpakket is opgenomen. Hierin is 
een drietal maatregelen benoemd m.b.t. waterkwaliteit, 

ecologie en belevingswaarde (reductie van de externe belasting) 
waarin het herstel, beheer en onderhoud en monitoring van het 
helofytenfilter is opgenomen.  
 
Doelstelling nvo’s Waterplan  

Er zijn algemene doelstellingen voor nvo’s opgenomen, maar 
geen specifiek doel voor de nvo Sibeliuspad. Dit heeft te maken 
met het feit dat ten tijde van het opstellen van het plan een 
herinrichting/renovatie van het bestaande helofytenfilter ter 
plaatse uitgangspunt was. Pas later, na de aanpassing in het 
watersysteem, waarbij de aanvoer van water naar dit gebied is 
aangepast, is hiervoor een ontwerp gemaakt. 

 
Visie/Streefbeeld nvo’s Sibeliuspad 
In het gebied zijn twee potentiële ‘waterparels’ aangewezen. Dit 
zijn waterpartijen waar goede kansen bestaan voor de 
ontwikkeling van de ecologie en/of recreatie. Een van de twee 
locaties is het bestaande (in 1999 aangelegde en onvoldoende 

onderhouden) helofytenfilter.  
 

2. Welke voorwaarden zijn 
gesteld door 
hoogheemraadschap bij het 
verlenen van de financiële 

bijdrage? 

Voorwaarden 
Conform afspraak in het waterplan draagt hoogheemraadschap 

50% bij in de aanleg van de nvo Sibeliuspad.  
 
Toekenning bedrag door hoogheemraadschap 
De aanvraag van de deelgemeente voor het onderdeel nvo 
Sibeliuspad is met onderliggende stukken zoals tekeningen, 
raming van de kosten en een werkbeschrijving ingediend.  
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In de brief van het hoogheemraadschap over de toekenning 

bijdragen nvo’s, is de gemeente erop gewezen dat een 
watervergunning moet worden aangevraagd. Een vergunning 
voor de nvo Sibeliuspad is aanwezig. 
 
Omvang bijdrage en wanneer betaald 
Bij brief van 10 mei 2016 heeft het hoogheemraadschap een 

financiële bijdrage toegezegd van € 18.322,85 voor de aanleg 
van een natuurvriendelijke oever Sibeliuspad. Bij brief van 24 
november 2016 is een correctie op de toezegging gedaan 
(ontwerpkosten) en is het bedrag van de bijdrage vastgesteld 
op 50% van € 45.285,16 (incl. BTW). Daarmee is de bijdrage 
van het hoogheemraadschap bepaald op € 22.642,58 (incl. 
BTW). 

Tevens heeft het hoogheemraadschap in de brief aangegeven 
dat op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten wordt 
betaald, na overleg van de facturen. 

 

3. Welke afspraken gelden ten 
aanzien van het onderhoud? 

Voor wiens rekening is dat 
onderhoud? En voor wiens 
verantwoordelijkheid? Wordt 
daarop vanuit het 
hoogheemraadschap toezicht 
gehouden? 

Onderhoud 
Uit navraag blijkt dat de nvo Sibeliuspad niet is opgenomen in 

de legger van het hoogheemraadschap. De plas is opgenomen 
in het beheerregister als overig water. Dit water is nog niet 
opgenomen in de legger. In de plas zelf en het pad door de plas 
wordt geen onderhoud uitgevoerd. Naar aanleiding van de 
gestelde vragen in deze casus is door de afdeling 
Watersystemen contact opgenomen met de gemeente om de 

onderhoudssituatie te gaan bespreken. 
 
Wellicht ten overvloede: Capelle aan den IJssel heeft sinds 
maart 2002 een meerjarenplanning voor het realiseren van 
onder andere natuurvriendelijke oevers en een Beheerplan 
natuurvriendelijke oevers. Daarnaast hebben het 
hoogheemraadschap en de gemeente een Beeldenboek  

opgesteld, waarin het beheer en onderhoud van verschillende 
typen oevers is beschreven.  

 
Uit de toelichting tijdens het veldbezoek en de gehouden 
interviews  is gebleken dat er geen controle of toezicht vanuit 
het hoogheemraadschap op de nvo Sibeliuspad is geweest.  Het 
monitoren op de staat van het onderhoud (over een wat langere 

periode) maakt geen onderdeel uit van het uitvoeringsplan van 
afdeling Publiekszaken/ Toezicht & Handhaving. Dit onderwerp 
komt namelijk niet uit de jaarlijkse risicobeoordeling met de 
afdeling Watersystemen voor de afweging waar de capaciteit en 
prioriteit op zou moeten worden gezet.  
 

Het hoogheemraadschap heeft in de gemeente Capelle aan den 
IJssel een groot deel van het onderhoud aan stedelijk water 
overgenomen van de gemeente. Voor zover wij hebben kunnen 
nagaan, valt hier de huidige waterparel Sibeliuspad niet onder. 
 

4. Is gemeten wat de effecten 

zijn van de gerealiseerde 
natuurvriendelijke oevers 
Sibeliuspad (situatie voor 
aanleg en situatie na aanleg)? 

Metingen  

Een nvo wordt niet afzonderlijk beoordeeld op het bijdragen aan 
de waterkwaliteitsdoelstellingen van het hoogheemraadschap. 
De meting van de toestand richt zich op het gehele 
watersysteem van het hoogheemraadschap. 
 
Situatie voor de aanleg 

In 1999 is er in Capelle West een helofytenfilter aangelegd. 
Naar aanleiding van het onderzoek voor het deelwaterplan 
Capelle-West en ’s-Gravenland is geconcludeerd dat het 
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helofytenfilter niet functioneert en is een plan opgesteld om het 

helofytenfilter te herinrichten.  
 
Daarnaast is een aanpassing van het watersysteem uitgevoerd, 
waarbij de aanvoer van water wordt verlegd van de Ringvaart 
naar de Hollandse IJssel. Met deze aanpassing van de aanvoer 
van water is ruimte ontstaan om het helofytenfilter om te 

vormen naar een waterparel, waarbij de inrichting en aanleg 
van nvo’s een belangrijk onderdeel vormt. 
 
Situatie na de aanleg  
De nvo Sibeliuspad kan aangemerkt worden als een waterparel 
of een waterontdekplek.  
 

De locatie biedt kansen om de inrichting zo te maken dat de 
omgeving er gebruik van kan maken (belevingswaarde). Het 
perceel ligt aan de rand van de woonwijk, tegen de Hollandse 

IJssel aan en heeft een omvang die herinrichting op deze wijze 
mogelijk maakt. Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat 
zowel langs de oevers als in het water een diversiteit aan 
beplanting staat. 

 

5. Welke bevindingen zijn er 
gedaan ten aanzien van de 
gevolgde procedure (financiële 
bijdrage-onderhoud-toezicht) 

en de bereikte 
maatschappelijke effecten?  

Voor de aanleg van de nvo is geen doelstelling opgenomen. De 
nvo Sibeliuspad voldoet wel aan het streefbeeld zoals 
opgenomen in het deelwaterplan. 
 

Streefbeeld: Helder water, weinig kroos; watervegetatie met 
ondergedoken (>25%) en drijvende waterplanten; het 
merendeel van de oevers bevat een structuurrijke 
oevervegetatie (minstens 8% bedekking). 
 
Daarnaast is de locatie ontwikkeld tot een waterontdekplek voor 
kinderen en is daarmee zowel educatieve waarde als ook 

belevingswaarde toegenomen.  
 

 
 

 
 

Figuur 7. Nvo Sibeliuspad  (augustus 2021) 

 

 
 
Figuur 8. Nvo Sibeliuspad (augustus 2021) 
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3 Conclusies en aanbevelingen  

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie 

gepresenteerd. 

3.1 Conclusies 

De eerste hoofdconclusie van dit rekenkamercommissieonderzoek is dat de subsidieverlening 

over de periode 2016-2021 voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers goed is verlopen.  

Deze hoofdconclusie baseert de rekenkamercommissie met name op de volgende bevindingen: 

 

1) Voor de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 bestaat een heldere 

procedure- en procesbeschrijving met een eenduidig afwegingskader voor de 

beoordeling van de aanvragen. Er is functiescheiding in de behandeling van de aanvraag 

en de vaststelling van de subsidie; 

2) De relevante stukken zijn vastgelegd in het zaakdossier; 

3) Betaling geschiedt na controle van de realisatie van de natuurvriendelijke oever; 

4) Geconstateerd is dat de besluitvorming op subsidieverzoeken zo objectief als mogelijk 

tot stand komt; 

5) In de beleidscyclus is de evaluatie in het proces opgenomen en wordt conform 

uitgevoerd. 

 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat de formele rol met het bijbehorende mandaat 

van het afdelingshoofd Publiekszaken niet in het bevoegdhedenregister van het 

hoogheemraadschap is vastgelegd. Daar geeft de rekenkamercommissie dan ook een 

aanbeveling over. Daarnaast is geconstateerd dat in een heroverweging van de omvang van 

de subsidieregeling natuurvriendelijke oevers heeft geleid tot een verdubbeling van het 

beschikbare bedrag met ingang van 2022. Op grond van het onderzoek begrijpt de 

rekenkamercommissie dit besluit. 

Wel geeft de rekenkamercommissie een aanbeveling over de verhouding eigen bijdrage ten 

opzichte van de subsidie én over de (on)wenselijkheid dat dezelfde subsidieaanvrager over 

verschillende jaren meer dan één keer bediend wordt.  

 

De tweede hoofdconclusie van dit onderzoek is dat het bijdragen aan de realisatie van 

natuurvriendelijke oevers door gemeenten eveneens relatief goed verloopt. 

Deze hoofdconclusie baseert de rekenkamercommissie met name op de volgende bevindingen: 

 

1) In de beide uitgevoerde casus studies is opgevallen dat gezamenlijk met de gemeenten 

kansen in beeld gebracht zijn voor mogelijke locaties van een natuurvriendelijke oever; 

2) In de beoordeling van de te nemen maatregelen in een waterplan wordt meegenomen of 

in dat gebied ook een eigen opgave van het hoogheemraadschap bestaat. 

3) Uitbetaling van de gevraagde bijdrage, meestal 50%, geschiedt na controle of de aanleg 

van de natuurvriendelijke oevers conform de gestelde voorwaarden is uitgevoerd. 

4) Voor de casus studie Prinsenpark is geconstateerd dat deze al in 2011 aangelegd. Meer 

kennis over de (ontwikkeling van de) nvo’s is in de jaren daarna opgebouwd en in de 

praktijk is en wordt toegepast. 

5) Gebleken is dat een concrete doelomschrijving voor de aanleg van de nvo’s, passend 

voor de mogelijkheden in het gebied, niet altijd in een (water)plan is opgenomen; 

hierover zal een aanbeveling worden gedaan. 

 

Voor zowel de eerste als de tweede hoofdconclusie geldt dat er een aantal minder positieve 

bevindingen is over het monitoren door het hoogheemraadschap van de ontwikkeling van 

natuurvriendelijke oevers na de aanleg, het vastleggen van de locaties van 

natuurvriendelijke oevers in beheerregister en legger (kernset), en het inrichten van een 

sluitende Plan Do Check Act-cyclus voor aanleg, beheer en onderhoud van 

natuurvriendelijke oevers. Op basis daarvan worden ook enkele aanbevelingen gedaan. 
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3.2 Aanbevelingen 

De rekenkamercommissie heeft aan de hand van bovenstaande conclusies de volgende 

aanbevelingen: 

 

1) Leg de formele rol met het bijbehorende mandaat van het afdelingshoofd Publiekszaken 

vast in het bevoegdhedenregister van het hoogheemraadschap; 

2) Heroverweeg de verhouding eigen bijdrage (nu 10%) ten opzichte van de subsidie 

(90%) naar beneden bij te stellen, zodat meer aanvragers in beginsel in aanmerking 

kunnen komen voor een bijdrage; 

3) In lijn hiermee, heroverweeg of het wenselijk is dat dezelfde subsidieaanvrager over 

verschillende jaren meer dan één keer bediend wordt. 

4) Leg in een waterplan een concrete doelomschrijving voor de aanleg van de 

natuurvriendelijke oevers vast, passend bij de mogelijkheden in het gebied; 

5) Monitor de ontwikkeling en het functioneren van de natuurvriendelijke oevers (door 

toezicht of controle) eens in de 4 jaar op basis van de risicoanalyse zoals die wordt 

gehanteerd in het Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving; 

6) Evalueer op basis van de uitkomsten van de controle samen met gemeenten of 

aanvrager of de gestelde doelen gerealiseerd worden. De evaluatie kan leiden tot het 

aanpassen van de doelen, aanvullende aanleg en/of aangepast beheer en onderhoud 

van de natuurvriendelijke oevers; 

7) Leg in 2022 de ligging, dimensies en onderhoudsplicht van de natuurvriendelijke oevers 

vast in het beheerregister en de legger het hoogheemraadschap. Richt hiertoe in 2022 

een set met gegevens (de ‘kernset’ ecologische voorzieningen) in, die deze monitoring 

mogelijk maakt. 
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4 Bestuurlijke reactie 

  
  

  

Rekenkamercommissie HHSK    

  

postbus 4059    

3006 AB Rotterdam  

  

  

 

Datum  14 december 2021  Onderwerp  reactie D&H op 

rekenkameronderzoek  

"Financiële bijdragen 

natuurvriendelijke oevers"  
Ons kenmerk  2021.10984  Bijlagen    
Contactpersoon  J. Hemelraad      
Telefoonnummer  +31104537394  Uw kenmerk    
E-mail  j.hemelraad@hhsk.nl  Uw e-mail    

  

  

Geachte leden van de rekenkamercommissie,  

  

Met belangstelling hebben wij uw onderzoek “Financiële bijdragen natuurvriendelijke oevers” 

gelezen. De twee hoofdconclusies uit uw onderzoek zijn  dat de subsidieverlening voor de 

aanleg van natuurvriendelijke oevers over de periode 2016-2021 goed is verlopen en dat het 

bijdragen aan de realisatie van natuurvriendelijke oevers door gemeenten relatief goed 

verloopt.   

Het college is verheugd dit te lezen en neemt kennis van uw bevindingen en aanbevelingen.  

Uw commissie heeft het college verzocht voor 7 januari schriftelijk op uw bevindingen en 

aanbevelingen te reageren. Middels deze brief gaat het college in op uw verzoek.  

  

Doelstelling en vraagstelling 

De doelstelling van het onderzoek is de verenigde vergadering inzicht te verschaffen in het 

proces van totstandkoming en de effectiviteit van de financiële bijdragen van het 

hoogheemraadschap aan omgevingsinitiatieven met betrekking tot de aanleg van nvo’s. 

Hiervoor heeft de rekenkamercommissie verschillende cases van de subsidieregeling 2016-

2021 en bijdrage aan de gemeente voor het realiseren van een nvo in detail bekeken.  

Algemene bevindingen  

Ten aanzien van de bijdrageregeling 2016-2021 heeft de commissie een vijftal positieve 

bevindingen gegeven. Daarnaast constateert de commissie één omissie en geeft overwegingen 

met betrekking tot het verhogen van het beschikbare budget met ingang van 2022 en over de 

hoogte van de bijdrage van de regeling.  

  

Ten aanzien van de bijdrage aan de realisatie van natuurvriendelijke oevers door gemeente 

heeft u ook een vijftal positieve bevindingen gegeven. Hiernaast merkt de commissie op dat 

de monitoring van de  ontwikkeling van de oever na aanleg te wensen overlaat. Dit geldt ook 

voor het vastleggen van de locatie ervan in het beheerregister en de legger (kernset), en het 
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inrichten van een sluitende Plan Do Check Act-cyclus voor aanleg, beheer en onderhoud van 

natuurvriendelijke oevers.   

 

  Aanbevelingen  

Naar aanleiding van de geconstateerde omissie, overwegingen en aandachtspunten heeft de 

rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd. Op deze aanbevelingen geeft het college 

de volgende reactie:  

  

1) Leg de formele rol met het bijbehorende mandaat van het afdelingshoofd Publiekszaken 

vast in het bevoegdhedenregister van het hoogheemraadschap.  

  

Reactie: het college onderschrijft deze aanbeveling en zal dit zo spoedig mogelijk laten 

realiseren.   

  

2) Heroverweeg de verhouding eigen bijdrage (nu 10%) ten opzichte van de subsidie 

(90%) naar beneden bij te stellen, zodat meer aanvragers in beginsel in aanmerking kunnen 

komen voor een bijdrage;  

  

Reactie: het college gaat er vanuit dat u in overweging geeft de eigen bijdrage te 

verhogen om meer aanvragers in aanmerking te laten komen voor subsidie. Daarover 

het volgende. De subsidieregeling komt voort uit een maatregel die in het KRW-plan is 

opgenomen. De KRW verplicht overheden om maatregelen te nemen om de doelstelling 

voor het KRW-waterlichaam te bereiken. De maatregelen zijn er op gericht zo effectief 

mogelijk bij te dragen aan het bereiken van de doelstelling.  

In de meeste recente ex ante evaluatie wordt geconcludeerd dat de doelen niet bereikt 

worden en daarom dus een maximale inspanning daartoe effectief ingezet moet 

worden. Zoals de subsidieregeling middels de beoordeling nu vormgegeven is draagt 

deze bij aan deze invulling hiervan.  

De bijdrageregeling 2016-2021 heeft als doel een zo effectief mogelijke 

natuurvriendelijke oever te realiseren. De beoordeling van de ingediende aanvragen 

wordt juist op dit punt, effectiviteit, in relatie tot kosteneffectiviteit uitgevoerd. Naast 

het leveren van een eigen bijdrage van 10% in de aanleg verplicht de eigenaar zich ook 

tot tien jaar onderhoud van de oever. Het verlagen van de bijdrage van HHSK naar een 

percentage lager dan 90% zou kunnen leiden tot minder aanvragen omdat de eigen 

bijdrage voor een aantal eigenaren dan te hoog wordt. Daarnaast zal de verlaging van 

het subsidiepercentage vermoedelijk niet zoveel financiële ruimte bieden dat daarvoor 

(veel) meer eigenaren subsidie kunnen ontvangen.  

Een eigen bijdrage zorgt voor commitment bij de aanvragers die hiermee aangeven 

achter het principe van een natuurvriendelijke oever in relatie tot de waterkwaliteit 

te staan. Hiermee gaat er vanuit de subsidieregeling ook een waarlijk stimulerende 

werking uit voor de aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers. De huidige 

subsidieregeling blijkt  op basis van de hoeveelheid aanvragen succesvol te zijn. Een 

ander mogelijkheid is dat het waterschap zelf deze natuurvriendelijke oevers 

aanlegt. Het gaat hier om particuliere gronden en deze moeten dan verworven en 

onderhouden worden hetgeen erg kostbaar en tijdrovend is en mogelijk minder 

bijdraagt aan het draagvlak voor het onderwerp natuurvriendelijke oevers.  

  

Op basis van deze overwegingen komt het college tot de conclusie dat het risico van 

verhoging van de eigen bijdrage niet opweegt tegen het financiële effect ervan en zij 

daarom de hoogte van de bijdrage in de subsidieregeling wil handhaven. Indien we 

meer aanvragers in aanmerking willen laten komen voor een bijdrage, dan zou 

substantiële verhoging van het budget voor deze subsidieregeling effectief kunnen zijn.  

 

3) In lijn hiermee (aanbeveling 2), heroverweeg of het wenselijk is dat dezelfde 

subsidieaanvrager over verschillende jaren meer dan één keer bediend wordt.  
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Reactie: In aanvulling op de reactie op de voorgaande aanbeveling staat het doelbereik 

voor de KRW in deze subsidieregeling voorop. De subsidieregeling voorziet erin dat door 

de beoordeling van de combinatie van de effectiefste locatie en bijbehorend 

inrichtingsplan de bijdrage aan het doelbereik zo groot mogelijke potentie heeft. Zoals 

de subsidieregeling middels de beoordeling nu vormgegeven is draagt deze bij aan deze 

invulling hiervan.   

  

Op basis van deze overwegingen komt het college tot de conclusie de subsidieregeling 

op dit punt niet aan te willen passen.  

  

4) Leg in een waterplan een concrete doelomschrijving voor de aanleg van de 

natuurvriendelijke oevers vast, passend bij de mogelijkheden in het gebied;  

  

Reactie: Het is niet gebruikelijk om in een (water)plan de doelstelling voor een 

natuurvriendelijke oever al vast te leggen omdat dit plan vaak een looptijd van vele 

jaren kent. In een (water)plan wordt globaal aangegeven in welke waterpartijen in een 

groter gebied natuurvriendelijke oevers geprojecteerd worden.   

Bij de voorbereiding van de uitvoering van de (her)inrichting van een lokale waterpartij 

wordt locatie specifiek gekeken waar een natuurvriendelijke oever gerealiseerd kan 

worden en welk beeld(doel) daarbij nagestreefd wordt. Met deze werkwijze wordt een 

optimaal resultaat bereikt.  

Het beeld(doel) dat voor een natuurvriendelijke oever wordt nagestreefd wordt in 

overleg vastgelegd in een lokaal uitvoeringsplan.  

  

Het college onderschrijft het belang dat het doel van een natuurvriendelijke oever 

helder is vastgelegd.  

  

5) Monitor de ontwikkeling en het functioneren van de natuurvriendelijke oevers (door 

toezicht of controle) eens in de 4 jaar op basis van de risicoanalyse zoals die wordt gehanteerd 

in het Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving;  

  

Reactie: Jaarlijks stelt Toezicht en Handhaving in samenwerking met de vakafdelingen 

een Uitvoeringsplan op. Daarin worden de prioriteiten en inzet van Toezicht en 

Handhaving vastgelegd en de beperkte capaciteit van Toezicht en Handhaving over de 

veelheid van onderwerpen verdeeld. Hiervoor wordt er op basis van de risico-matrix 

van HHSK bepaald wat het effect is van niet controleren op een onderwerp en de kans 

dat een nadelig effect zich voordoet. Er is op basis van dit rapport een risicoanalyse 

gemaakt voor de controle op natuurvriendelijke oevers. Naar aanleiding van incidentele 

observaties in het veld blijkt dat de ontwikkelde oevers goed ontwikkeld zijn en er geen 

reden tot extra aandacht is. Omdat de nadelige effecten, ook afgezet tegen andere 

onderwerpen, beperkt is en de kans onwaarschijnlijk is dat dergelijke nadelige effecten 

zich voordoen, wordt er vanuit handhaving geen inzet gepleegd op het functioneren van 

de natuurvriendelijke oevers na aanleg.  

  

Het college ziet op dit moment geen aanleiding aanvullende handhavingscapaciteit, ten 

koste van andere controles, in te zetten op het thema natuurvriendelijke oevers. Wel 

zal de effectiviteit van de gesubsidieerde oever na passende periodes worden nagegaan 

en geëvalueerd. Zie onze reactie hieronder.   

  

6) Evalueer op basis van de uitkomsten van de controle samen met gemeenten of 

aanvrager of de gestelde doelen gerealiseerd worden. De evaluatie kan leiden tot het 

aanpassen van de doelen, aanvullende aanleg en/of aangepast beheer en onderhoud van de 

natuurvriendelijke oevers;  
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Reactie: Het college onderschrijft deze aanbeveling. Het is een goede zaak na enige tijd 

te evalueren of het gestelde doel voor een natuurvriendelijke oever gehaald wordt. Op 

basis van de evaluatie kan besloten worden of het beheer of het doel bijgesteld worden. 

Voor verschillende projecten worden deze evaluaties al uitgevoerd waarbij er rekening 

wordt gehouden dat het enige tijd vraagt voor de optimale ontwikkeling van de 

gerealiseerde natuurvriendelijke oever. Wij stellen voor om dit in de huidige werkwijze 

en procedures op te nemen.  

  

7) Leg in 2022 de ligging, dimensies en onderhoudsplicht van de natuurvriendelijke oevers 

vast in het beheerregister en de legger het hoogheemraadschap. Richt hiertoe in 2022 een set 

met gegevens (de ‘kernset’ ecologische voorzieningen) in, die deze monitoring mogelijk maakt  

  

Reactie: Het college onderschrijft ook deze aanbeveling. De voorbereiding van de  

aanbesteding voor de inventarisatie van de natuurvriendelijke oevers ten behoeve van 

het beheerregister en legger, de zogenaamde kernset, is eind 2021 gestart. De 

werkzaamheden die hier uit voortvloeien zullen in 2022 uitgevoerd worden. De 

inventarisatie van de natuurvriendelijke oevers zal vanwege de omvang niet in één jaar 

afgerond kunnen worden en zal daarom gedurende meerdere jaren uitgevoerd worden.  

  

Het college dankt de rekenkamercommissie voor het uitvoeren van het onderzoek. Wij hopen 

dat dit onderzoek in de verenigde vergadering in maart 2022 passende aandacht krijgt.  

  

  

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,  

  

secretaris-directeur,  dijkgraaf,  

  
  

M.J.H. van Kuijk  drs. A.J.B. van der Klugt  

  

  

 

 

5 Nawoord 

De bestuurlijke reactie van het college van D&H geeft de rekenkamercommissie geen 

aanleiding tot een nawoord.  
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Bijlage 1. Onderzoeksverantwoording 

In paragraaf 1.3 zijn de onderzoeksvragen voor het onderzoek beschreven en in paragraaf 1.4 

kort de aanpak van het onderzoek. In aanvulling daarop wordt in deze bijlage ingegaan op de 

gehanteerde normen en de begripsafbakening. Ook wordt een korte beschrijving gegeven van 

de manier waarop de rekenkamercommissie haar onderzoek heeft uitgevoerd. 

 

Normenkader 

Afgeleid van de doelstelling van het onderzoek, heeft de rekenkamercommissie een 

normenkader opgesteld. Dit normenkader beschrijft hoe het onderzoeksobject, het financieel 

stimuleren van nvo’s, is beoordeeld. Het normenkader bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Deelvragen: zie paragraaf 1.3; 

• Onderzoeksoptiek: de voor de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag relevante aspecten; 

• Beoordelingscriteria: de eisen die aan de relevante aspecten worden gesteld. 

 
Nr Deelvraag Onderzoeks-

optiek 

Beoordelingscriterium 

1. Voor welke partijen 
geldt het financieel 
stimuleren van de 
aanleg van 

natuurvriendelijke 
oevers? 

Beleidsbepaling • De doelgroep(en) is (zijn) helder 
• Communicatie is gericht op de 

doelgroep(en) 

2. Hoe is het proces 
(aanvraag, verstrekking 
en vaststelling) van 
subsidies 

natuurvriendelijke 
oevers dan wel het 
verstrekken van een 
financiële bijdrage voor 
de aanleg van 
natuurvriendelijke 

oevers geregeld? 

Beleidsuitvoering: 
inrichting en 
uitvoering proces 

• Heldere wijze van communicatie naar 
de doelgroep(en) over voorwaarden 
(aanleg, onderhoud, overdracht naar 
nieuwe eigenaar van nvo) en wat aan 

informatie (onderbouwing) aan te 
leveren. 

• Heldere subsidieprocedure met een 
eenduidig afwegingskader 
(beoordelingscriteria) voor de 
subsidieaanvraag en -vaststelling, 

dan wel een heldere procedure met 

een eenduidig afwegingskader voor 
het bepalen en vaststellen van een 
financiële bijdrage. 

• Mogelijkheid tot terugvorderen van 
de financiële bijdrage/ subsidie bij 
niet voldoen aan de 

eisen/voorwaarden. 
• Uitgesloten is dat dubbel een 

bijdrage kan worden ontvangen door 
de aanvragers (dus niet zowel onder 
de subsidieregeling vallen als het 
verstrekken van een financiële 
bijdrage op andere gronden) 

• Eenduidige beoordeling en 
vastlegging van de subsidieaanvraag 
of –vaststelling, dan wel de aanvraag 

voor een financiële bijdrage, zoals 
het gebruik van een checklist of 
werkinstructie. 

• Het is navolgbaar op welke wijze tot 

een besluit is gekomen. 

3. Welke afspraken gelden 
ten aanzien van de 
aanleg en het 
onderhoud van 

Beleidsbepaling en 
uitvoering proces 

• Het onderhoudsbeleid op 
natuurvriendelijke oevers is bepaald 
(zoals dagelijks en buitengewoon 
onderhoud) 
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Nr Deelvraag Onderzoeks-

optiek 

Beoordelingscriterium 

natuurvriendelijke 
oevers? 

• Helder is wie welke verantwoor-
delijkheid voor het onderhoud heeft 
en wat de termijn voor het vereiste 
onderhoud is (ook bij overdracht 
perceel naar andere eigenaar) 

4. Op welke wijze wordt 
toezicht gehouden op 
de staat van de 
natuurvriendelijke 
oevers? 

Beleidsbepaling en 
uitvoering proces 

•  De wijze van toezicht op de aanleg en 
het onderhoud van natuurvriendelijke 
oevers is bepaald en wordt conform 
hetgeen is afgesproken uitgevoerd. 

5. Is de subsidieregeling 

natuurvriendelijke 
oevers en/of zijn de 
financiële bijdragen aan 
de aanleg van de 
natuurvriendelijke 

oevers lopende de jaren 

geëvalueerd? 

Beleidsevaluatie/ 

Lerend vermogen 

• Informatie is aanwezig met de 

onderbouwing van besluiten over de 
(meest effectieve mix van) 
instrumenten om het doel te 
bereiken.  

• In de beleidscyclus of bij invoering 

subsidieregeling/ afspraken financiële 

bijdragen is de evaluatie in het 
proces opgenomen, zodat tijdig - 
indien nodig - bijgestuurd kan 
worden. 

• Artikel 4:24 Awb verplicht 
bestuursorganen om subsidies die op 
een wettelijk voorschrift berusten te 

evalueren (publicatie verslag 
doeltreffendheid en effecten van de 
subsidie in de praktijk).  

• Weloverwogen afweging of andere 
instrumenten of middelen kunnen 
worden ingezet om tot hetzelfde doel 
te komen (beleidsalternatieven). 

6. In welke mate draagt 
het financieel 

stimuleren van het 
aanleggen van 
natuurvriendelijke 

oevers bij aan het 
behalen van de (KRW-) 
doelstellingen van het 
hoogheemraadschap? 

Beleidsevaluatie/ 
Lerend vermogen 

• Indicatoren/ meetgegevens en de 
bronnen voor bepalen doelbereik zijn 

bepaald. 
• Informatie over doelbereik (effecten) 

is beschikbaar. 

Tabel 1. Normenkader voor het onderzoek 

 

Begripsafbakening  

Soorten oevers 

In de praktijk wordt een onderscheid gemaakt in vier soorten oevers: 

Voor de cultuurlijke, natuurvriendelijke en natuurlijke oevers hanteren wij de STOWA 

begrippen20. Daarnaast bestaat binnen het hoogheemraadschap de natuurlijk ontwikkelde 

oevers. 

• De cultuurlijke oever is een volledig door de mens gedomineerde oever, waarbij voor 

natuur geen ruimte is. Hieronder vallen oevers met een harde beschoeiing, zoals kades. 

• Een natuurvriendelijke oever ligt tussen de cultuurlijke en natuurlijke oever in. De 

natuurvriendelijke oever is een door de mens ingerichte oever waarbij ontwikkeling van 

natuur, landschap en ecologie expliciet wordt gestimuleerd. 

• Een natuurlijke oever ontstaat zonder invloed van de mens in een natuurlijke 

watergang. In Nederland komen natuurlijke watergangen vrijwel niet voor.  

• Een natuurlijk ontwikkelde oever is een oever die zich heeft ontwikkeld door ecologisch 

maaibeheer in een niet-natuurlijke watergang. 

 
20 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers, STOWA 
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Cultuurlijke oever (links), natuurvriendelijke oever (midden) en natuurlijke oever (rechts)21 

 

 
 

En een voorbeeld van een natuurlijk ontwikkelde oever in Capelle aan den IJssel. 
 

 
 

Gehouden interviews 

 
 Rol/ functie Focus/ thema 

1. Portefeuillehouder Watersystemen en 
duurzaamheid & innovatie 

 
 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor (KRW) 
beleid stimuleren/ financiële bijdragen aanleg 

nvo’s 

2. Afdelingshoofd Watersystemen & 
Teamleider Watersystemen 

Proceseigenaar stimuleren/ financiële bijdragen 
aanleg nvo’s 

3. Afdelingshoofd Publiekszaken (-tot 1 
maart 2021-) 

Gemandateerde voor het verlenen, weigeren en 
vaststellen van de subsidiebijdragen (werkwijze 
en ervaringen tot 1 maart 2021) 

4. Senior beleidsadviseur Watersystemen & 
Beleidsmedewerker Watersystemen 

Beleid en uitvoering  
 

5. Gebiedsadviseur, afdeling Watersystemen Proces van vergunningverlening bij (algemeen) 
en specifiek het voorbeeld van nvo Prinsenpark 

6. Vergunningverlener, afdeling 
Publiekszaken 

Proces van toezicht en handhaving na 
vergunningverlening nvo 

7. Toezichthouder/ handhaver, afdeling 
Publiekszaken & 

Teamleider, afdeling Publiekszaken 

Proces van toezicht en handhaving na 
vergunningverlening nvo 

8. Beleidsadviseur, afdeling Watersystemen Onderhoud Natuurvriendelijke Oevers 

Tabel 2. Overzicht geïnterviewde functionarissen binnen het onderzoek 

 

 

 

 

 
21 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers, STOWA 
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Geraadpleegde documenten 

• Waterkwaliteit onder de loep, 2014  

• Waterkwaliteitsbeleid, 2017 

• Voorstel KRW-plan 2016-2021 en KRW-plan 2016-2021 

• Adviesnota Waterkwaliteitsdoelen Overig Water, Waterkwaliteitsdoelen niet KRW-

wateren voor de periode 2022-2027, VV 30 juni 2021 

• STOWA-handreiking NVO, 2009  en Presentatie Tauw nvo 

• Artikel Visionair onderzoek effectiviteit NVO 2019  

• Rapport onderzoek effectiviteit NVO, 2018, RAVON, opdrachtgevers provincie NH en 

HHNK 

• Poster Natuurvriendelijke oevers 

• Subsidieregeling NVO 2016-2021, Subsidie NVO aanvraagformulier, Subsidie NVO HHSK 

vaststellingsformulier, Toelichting bij subsidie NVO aanvraag 

• Procesbeschrijving subsidie NVO, 2011 

• Toekenning bijdragen Subsidieregeling NVO 2016-2021 college van dijkgraaf & 

hoogheemraden (2016 tot en met 2021) 

• Evaluatie en herziening subsidieregeling, 2019 

• Aanvullend toetsingskader vergunningverlening, 2017 

• Nota Toezicht & Handhaving 2018-2022 

• Kennisgeving Uitvoeringsplan T&H 2021, Uitvoeringsplan T&H 2021 

• Beleidsnota ecologisch maaien en schouwen EKK, 2009 

• Visie onderhoud watergangen, 2015 

• Streefbeelden dagelijks onderhoud watergangen 

• Brochure onderhoud watergang 

• Deelgemeente Prins Alexanderpolder Waterplan deel 1 en 2 

• Correspondentie toekenning bijdragen Prinsenpark en Sibeliuspad 

• Visienota Stedelijk Waterplan Capelle aan den IJssel 

• Deelwaterplan Capelle ’s Gravenland  

• Subsidieaanvraag en onderliggende stukken (2020) 

• Handboek gemeentelijke waterplannen, waterschap Hollandse Delta, november 2006 
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Bijlage 2. Overzicht toekenning en aanvragen Subsidieregeling 
Natuurvriendelijke Oevers 2016-2021 

Op basis van de collegebesluiten is hieronder inzichtelijk gemaakt in welk jaar welke subsidies 

zijn toegekend en hoeveel aanvragen er per jaar zijn geweest. 

 

Nr. Jaar *Wie 

aanvraag 

Locatie Bedrag Lengte 

aanleg NVO 

1. 2016 A Bergambacht maximaal €44.873,50  381m 

2. 2016 B Schoonhoven maximaal €5.126,50  108m 

3. 2017 A Bergambacht maximaal €35.898,87  328m 

4. 2017 B Schoonhoven maximaal €14.101,13  269m 

5. 2018 C Reeuwijk maximaal €1.690,20 200m 

6. 2018 B Schoonhoven maximaal €48.309,80  920m 

7. 2019 D Bergambacht maximaal €50.000  695m 

8. 2020 E Stolwijk maximaal €1.692  55m 

9. 2020 D Bergambacht maximaal €48.308  630m 

10. 2021 F Ammerstol maximaal €50.000  810m 

Tabel 3. Overzicht toekenning Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 

* conform AVG/ privacyregels zijn geen persoonsgegevens opgenomen. 

 
Jaar  Aantal aanvragen  

2016 4  

2017 5  

2018 5  

2019 2  

2020 6  

2021 5  

Tabel 4. Overzicht aantal aanvragen Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 
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Bijlage 3. Foto’s voorbeeld aanleg nvo 

Hieronder is ter illustratie een aantal foto’s opgenomen van de aanleg van een nvo (2020) op 

basis van de Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021. 
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Bijlage 4. Handreiking Natuurvriendelijke Oevers STOWA 

Uit de Handreiking Natuurvriendelijke Oevers van de STOWA blijkt dat de doelen van de NVO’s 

nader uitgewerkt moeten worden in concrete doelstellingen.22 ‘Het is belangrijk dat 

doelstellingen afgestemd zijn op lokale omstandigheden. Als de doelstellingen niet aansluiten 

bij de mogelijkheden van het gebied, is de kans groot dat de oever zich niet naar wens zal 

ontwikkelen. Invloeden van bijvoorbeeld kwel, bodemsoorten, zoutgehalte en 

omgevingsfactoren, zoals landgebruik kunnen ervoor zorgen dat een oever mislukt. Een oever 

is mislukt als niet aan de doelstellingen wordt voldaan. Hiervan is sprake als er niets groeit of 

als bijvoorbeeld ongewenste vegetaties, zoals bijvoorbeeld akkerdistel, dominant worden en de 

ontwikkeling van een grotere soortenrijkdom in de weg staan.’ 

 

 
22 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers STOWA, pag. 17  

https://www.stowa.nl/publicaties/handreiking-natuurvriendelijke-oevers 
 

https://www.stowa.nl/publicaties/handreiking-natuurvriendelijke-oevers

