Toelichting bij het aanvraagformulier
bijdrage natuurvriendelijke oever
Waarom dit formulier?
De informatie die u invult op het formulier, moet ons een goed beeld geven over uw plannen
voor het aanpassen van de inrichting en over het beheer van de oever. Daarom is het nodig
dat u antwoord geeft op alle vragen en dat u de gevraagde bijlagen meestuurt. Eventueel
kunt u aanvullende informatie toevoegen, als dat bijdraagt aan het juiste beeld van uw
plannen.
Aan de hand van het aanvraagformulier controleren wij of uw plan in aanmerking kan komen
voor een financiële bijdrage (toets op randvoorwaarden). Op basis van alle toegestuurde
informatie bepalen wij het verwachte nut voor het watersysteem en de kosteneffectiviteit.
Wij nemen contact met u op, als ons iets niet duidelijk is op basis van de toegestuurde
informatie.
Randvoorwaarden
Onze bijdrageregeling voor natuurvriendelijke oevers is bedoeld voor particulieren en
bedrijven met een eigen plan. De regeling is niet voor de aanleg van een natuurvriendelijke
oever door andere overheden, of in het kader van een plan van overheden. Ook dragen wij
financieel niet bij als oever al is aangelegd en als de aan te leggen oever minder lang is dan
50 meter, of minder breed is dan 1 meter.
Aan de hand van uw aanvraagformulier controleren wij op overige randvoorwaarden. Twijfelt
u of uw plan in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Dan kunt u contact opnemen
om af te stemmen (tel: 010-4537200, e-mail: subsidie-nvo@hhsk.nl).
Procedure
Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. Echter, de beoordeling van de
aanvragen gebeurd pas vanaf 1 april. Dan worden alle binnengekomen aanvragen
gecontroleerd op juistheid, volledigheid en randvoorwaarden. Hierna worden de aanvragen
onderling met elkaar vergeleken wat betreft verwacht nut voor het watersysteem en
kosteneffectiviteit. Hiervoor gebruiken we een puntensysteem. Toekenning van een financiële
bijdrage gebeurt op basis van het aantal behaalde punten. Daarnaast kijken we naar wat past
binnen het beschikbare budget.

