TOELICHTING STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

In de stichting 12 Reeuwijkse plassen werken drie eigenarenverenigingen, SWRP en de gemeente
samen om waardevolle elementen van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en te herstellen.
De huidige staat waarin het Plassengebied verkeert, is op tal van plaatsen zorgwekkend. Herstel en
versterking van natuur- en landschapswaarden en behoud van cultuurhistorische elementen is
dringend gewenst.
De stichting 12 Reeuwijkse plassen streeft er naar particulieren en organisaties in het plassengebied
hierbij financieel te ondersteunen. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied in
het leven geroepen.
Komt uw project in aanmerking voor een bijdrage?
Alle projecten, grote en kleine, die op een duurzame wijze leiden tot herstel, behoud en versterking
van het ecologisch evenwicht, van de bestaande natuurwaarden en/of van landschappelijke en
cultuurhistorische elementen, komen in aanmerking voor een bijdrage. Hoe groot is de bijdrage? De
bijdrage bedraagt maximaal 40% van de totale kosten of maximaal 100% van de materiaalkosten.
Maximale bijdrage per project is € 15.000,--.
Waar kunt u voor een verzoek om een bijdrage terecht?
Het principeaanvraagformulier vindt u op de website www.12reeuwijkseplassen.nl. Na een positieve
beoordeling van de principeaanvraag kunt u een definitieve aanvraag indienen. Bij een
principeaanvraag moet u aangegeven wat u van plan bent. Bij de definitieve aanvraag dient u ook
een begroting te overleggen.
Wie beoordeelt de principeaanvraag en de definitieve aanvraag?
De adviescommissie van de stichting 12 Reeuwijkse passen beoordeelt de principeaanvraag en de
definitieve aanvraag en brengt advies uit aan het bestuur van de stichting. Het bestuur beslist over
de aanvraag. Alleen onderdelen van een plan, die in aanmerking komen voor een bijdrage worden
beoordeeld. Dat betekent dat u voor het aanbrengen of vernieuwen van bepaalde vormen van harde
oeverbeschoeiing of van een steiger geen bijdrage ontvangt.
Wanneer ontvangt u de bijdrage?
Twee weken na de start van het project ontvangt u 50% van de toegekende bijdrage. Na het indienen
van het opleveringsformulier controleert de adviescommissie of het plan overeenkomstig de
ingediende beschrijving, tekening(en) en begroting is uitgevoerd. Als dit zo is, wordt de resterende
50% van de toegekende bijdrage uitbetaald.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het bestuur van de Stichting 12 Reeuwijkse plassen, e-mailadres
info@12reeuwijkseplassen.nl
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