Voorwaarden en achtergronden
stimuleringssubsidie verwaarding landschap:
verbinding stad en land met producten uit Midden-Delfland

NB voor toekenning zijn de voorwaarden belangrijk!

Wat wil de Stichting Groenfonds Midden-Delfland?
De Stichting Groenfonds Midden-Delfland, waaraan de gemeenten Delft, Den Haag, Maassluis
en Midden-Delfland deelnemen, heeft twee doelstellingen. Naast behoud van het agrarisch
cultuurlandschap van Midden-Delfland is dat het versterken van de relatie tussen stad en land.
Voor de relatie tussen stad en land is deze stimuleringssubsidie bedoeld.
Het agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland heeft belangrijke waarden op het gebied
van natuur en landschap, daarmee biedt het ook rust en ruimte aan omliggende steden. Voor
weidevogels is dit landschap essentieel als broedgebied. De pijler van dit agrarisch
cultuurlandschap is de melkveehouderij. Deze produceert dus eigenlijk niet alleen producten als
zuivel en vlees produceert, maar ook natuur en landschap. Deze meerwaarde van het landschap
zit echter niet in de prijs van de zuivel en het vlees, en de mensen in de steden hebben veelal
geen besef van de meerwaarde van de agrarische producten van Midden-Delfand. Of concreet:
de boer krijgt deze meerwaarde niet beloond. En voor de consumenten zijn er weinig
gelegenheden om met de aankoop van zuivel en vlees uit Midden-Delfland de kwaliteiten van
het landschap van Midden-Delfland in stand te houden.
De vraag is hoe stad en land beter verbonden kunnen worden door middel van de producten uit
Midden-Delfland waardoor het landschap meer waarde krijgt.
Wat is de bedoeling van de stimuleringssubsidie?
De stichting is op zoek naar mogelijkheden om de waarde van natuur en landschap (en dan met
name weidevogels) beter in de producten van het landschap tot uiting te laten komen en te
vermarkten in stedelijk gebied. Het moet dus gaan om daadwerkelijke verkoop. Dat wil het
Groenfonds doen door particulieren, bedrijven en organisaties te vragen om hun ideeën te
ontwikkelen en subsidies te verstrekken voor de uitvoering van die ideeën. Het gaat om
eenmalige subsidies voor activiteiten of projecten om die ideeën uit te voeren. Wanneer een
activiteit of project na afloop wordt herhaald zal de stichting geen subsidie meer verstrekken en
zullen de initiatiefnemers zelf moeten zorgen voor de bekostiging daarvan.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om ideeën voor verwaarding van het landschap kenbaar
te maken.
Voorwaarden voor de subsidie
Subsidie wordt alleen verleend als de activiteit of het project bijdraagt aan het stimuleren van
het verwaarden van het landschap in stedelijk gebied waarbij verbinding gelegd wordt tussen
de producent en de consument, dus gericht op concrete verkoop van producten afkomstig van
het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

-

-

-

-
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Samenwerking tussen vertegenwoordigers van het stedelijk en landelijk gebied is
belangrijk. Onder stedelijk gebied worden de gemeenten Delft, Den Haag en Maassluis
en andere gemeenten verstaan die het landelijk gebied van Midden-Delfland omringen.
Onder landelijk gebied wordt het gebied verstaan dat door de provincie aangewezen is
als Bijzonder Provinciaal Landschap. NB Een deel bevindt zich ook ten oosten van de
A13, dus in Oude Leede! Een kaart van dit gebied is te vinden op de website van de
stichting (www.groenfondsmiddendelfland.nl).
Ideeën die op termijn structureel uitgevoerd kunnen worden hebben de voorkeur. De
subsidie kan dan gebruikt worden om in de praktijk te toetsen of en in hoeverre het idee
uitvoerbaar is en zo mogelijk vaker uitgevoerd kan worden.
De aanvraag moet een uitgewerkt idee bevatten met een kostenraming, wie de
initiatiefnemer(s) is/zijn met contactadres (inclusief mailadres), een
bankrekeningnummer waar de subsidie op overgemaakt kan worden, en een inschatting
van de planning van de activiteit/project.
Als ook andere partijen bijdragen in de kosten en dat er dus sprake is van cofinanciering
heeft dat de voorkeur. Uren die vrijwilligers t.b.v. de activiteit of project maken kunnen
ook opgevoerd worden als cofinanciering.
Er moet in ieder geval in het stedelijk gebied bekendheid aan de activiteit of project
worden gegeven.
Vanzelfsprekend moeten de producten die vermarkt worden afkomstig zijn van een
bedrijf dat oog heeft voor natuur en landschap, dus handelt in lijn met de doelstellingen
van het Groenfonds.

Procedure en indientermijnen
Subsidie kan schriftelijk worden aangevraagd:
Of per email:
infogroenfondsMD@middendelfland.nl

Stichting Groenfonds Midden-Delfland
T.a.v. Secretaris
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

De aanvragen worden per indienperiode beoordeeld: de eerste deadline is 1 juli 2020, daarna
15 augustus, 1 oktober, 15 november en de laatste 31 december. Van de beslissing krijgen
aanvragers schriftelijk of per mail bericht. Wanneer de afwikkeling van een aanvraag meer tijd
vergt dan gedacht zal de contactpersoon per mail daarvan in kennis worden gesteld.
Indien er gedurende het jaar wijzigingen zijn qua indienen, voorwaarden of anderszins, wordt
dit kenbaar gemaakt via de website van het Groenfonds.
Hoogte subsidie
In principe zal de subsidie bepaald worden op de kosten van de goedgekeurde activiteit/project,
verminderd met de bijdragen van derden en de inzet van vrijwilligers. Wel is er door het
bestuur van de stichting een budget gereserveerd waarbinnen de subsidies moeten passen. In
het geval grote bedragen aan subsidie worden gevraagd kan het zijn dat de secretaris van de
stichting contact opneemt om nader te bespreken hoe met het idee omgegaan zou kunnen
worden.
Financiële afwikkeling subsidie
Alle subsidieontvangers moeten achteraf een financiële en inhoudelijke verantwoording indienen
waaruit blijkt welke resultaten zijn geboekt en of de activiteit/project herhaald kan worden
(zonder subsidie). Ook moet gemeld worden hoe er bekendheid aan de activiteit of het project
is gegeven.

Bij subsidies tot maximaal € 2.500 per activiteit/project zal de subsidie als vast bedrag worden
vastgesteld en als voorschot worden uitgekeerd. Na de indiening van de financiële en
inhoudelijke verantwoording is de subsidie definitief. Wanneer de activiteit of het project niet
doorgaat moet het voorschot uiteraard worden terugbetaald. Dat is ook het geval wanneer,
ondanks herinneringen, achteraf geen verantwoording wordt afgelegd.
Het vorenstaande geldt ook voor toegekende subsidies boven de € 2.500. Met dien verstande
dat in de toekenningsbrief ingegaan zal worden op de bevoorschotting, de afrekening en
eventuele specifieke punten/voorwaarden voor de activiteit/project.
Attentie indieningstermijn: beschikbaar budget
Subsidies kunnen aangevraagd worden zo lang het door het bestuur beschikbaar gestelde
budget daarvoor nog ruimte biedt. Op de website van de stichting zal bekend worden gemaakt
wanneer geen aanvragen meer ingediend kunnen worden. Kijkt u dus even op de website
voordat u een aanvraag doet.
Vragen ?
Heeft u vragen, neem dan per mail contact op met de secretaris of penningmeester van de
stichting :
Secretaris Ingrid ter Woorst : iterwoorst@middendelfland.nl;
Penningmeester Kees Kool : kkool@middendelfland.nl.

