Wijzigingen maatregelen thema Perceel- en oeverinrichting & beheer
De subsidiepercentages van de bestaande maatregelen zijn niet gewijzigd. In de tabel wordt voor het
thema per maatregel aangegeven wat de wijzigingen zijn.
Soort
aanpasssing

Maatregel
vervalt, wordt
vervangen door
‘Aanbrengen
groene
overbescherming ter
voorkoming
afkalving’
Maatregel
toevoegen
‘Aanbrengen
groene oeverbescherming ter
voorkoming
afkalving’

Thema /Maatregel
Perceel- en oeverinrichting &
beheer
Natuurvriendelijke oever

Aanbrengen groene
oeverbescherming ter
voorkoming afkalving

Was

Wordt

-

-

-

De maatregel bestaat uit het
aanleggen van een groene
beschoeiing en het
deponeren van bagger
achter de groene
beschoeiing. Hierdoor
ontstaat een bufferzone die
afkalving van de oever
tegengaat en uitspoeling
van nutriënten voorkomt.
Neveneffect is het
faciliteren van een grotere
soortenrijkdom in de sloot.
De coach adviseert hoe de
maatregel er voor de
verschillende gebieden (klei,
veen) uit zou moeten zien.
Het waterschap geeft
hiervoor akkoord.
De maatregel mag niet
leiden tot verlanding
De maatregel mag niet
gebruikt worden om de
oorspronkelijke kadastrale
grens te herstellen

Toevoegen
subsidievoorwaarden

Bovenop de aan te brengen
baggerlaag moet minimaal
10 cm water te staan
De breedte van het water
waarin de groene
oeverbescherming wordt
aangelegd moet geschikt
zijn voor het aanleggen
daarvan.

De oeverbescherming mag
niet voorbij de
oorspronkelijke kadastrale
grens worden geplaatst.
Er wordt binnen de
eigendomsgrens een
maximale breedte van de
oeverbescherming
aangehouden van maximaal
een meter.
Er is een watervergunning
vereist
Beheer en onderhoud van
de bufferzone is de
verantwoor-delijkheid van
de subsidieaanvrager
De te gebruiken materialen
voor de oeverbescherming
moeten in overleg en
goedkeuring van de coach
worden besproken en
vastgelegd
De maatregel is uitsluitend
aan te vragen na consultatie
met de coach en na akkoord
van de waterbeheerder
Toevoegen
maximaal
subsidiebedrag
Geen wijziging

Geen wijziging
Geen wijziging

€7.500

Zuiveringssysteem om met
ijzerzand fosfaat uit
drainagewater te verwijderen
Veedrinkbak
Infiltratie via (regelbare)
onderwaterdrainage in
veenweidegebied ter
voorkoming van bodemdaling

-

-

-

-

