Bijlage 5: Bronbekenpakket
water vasthouden

Pakket 3. Bronbekenpakket water vasthouden
Beheereisen
- Het beschikbaar stellen van landbouwgrond voor waterberging bij veel neerslag en/of
het vast houden van water ingeval van droogte.
- Het perceel is in gebruik als onbemest weiland. Bekalking op basis van
grondonderzoek is toegestaan.
- Het perceel wordt extensief beweid gemiddeld 3 gve per ha.
- Het perceel kan van 1 april tot 1 december geweid worden.
- In agrarisch gebruik zijnde percelen tot (weerszijden) maximaal 100 meter afstand van
de beek.
- Het inzetten van knijpvoorzieningen in de waardevolle waterloop is eveneens mogelijk.
- Inrichtingsmaatregelen, zoals landbouwstuwtjes of knijpduikers die noodzakelijk zijn
om aangewezen landbouwgronden te kunnen inzetten voor inundatie / waterberging /
water vasthouden (inlaat, vasthouden en afvoer) komen voor vergoeding in
aanmerking.
- Verwijderen of stoppen van drainage en het aanleggen van infiltratiegreppels komt
eveneens voor vergoeding in aanmerking.
Aanvullende beheervoorschriften
- Afstemming met het waterschap. Er moet afstemming zijn met eventuele andere
doelen in het gebied.
- De stuw of knijpduiker is zodanig ingesteld dat overtollig water wordt vastgehouden en
kan infiltreren of gedoseerd wordt afgevoerd.
- Het pakket kan voor maximaal 1 stuw per 100 meter waterloop worden afgesloten.
- Aanliggende eigenaren moeten geen nadeel ondervinden van de genomen
maatregelen (bij voorkeur zijn grondeigenaren aan beide kanten van de beek
deelnemer).
- 30 % van het perceel moet droog blijven voor het welzijn van het geweide vee.
- Waterschap beoordeeld de aanvraag op uitvoerbaarheid en uitstraling naar de
omgeving. Advies van het waterschap Vechtstromen uitbrengt aan het collectief is
bindend.
Vergoeding pakket water vasthouden
- Vergoeding aan deelnemer € 2.100,-- per ha totaal € 2.520,--.
Voorwaarden
- Waterlooptrajecten welke in Natura 2000-gebied liggen zijn uitgesloten.
- Cofinanciering door provincie Overijssel.
- Controle door collectief.
- Looptijd 5 jaar (2017 t/m 2021 Periode ABN inrichtingssubsidies worden betaald uit
POP3). Looptijd (2017-2020 periode).
- Bij over-intekening (grotere vraag dan beschikbaar budget) prioritering op basis van het
stroomschema Blauwe Diensten.

