Subsidieregeling Groene burgerinitiatieven 2017
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Niet alleen de gemeente werkt aan groen in de stad. Steeds vaker komen initiatieven vanuit
bijvoorbeeld bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties.
Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het groen in de stad, bijvoorbeeld door het initiëren
van projecten ter bevordering van de biodiversiteit. Daarnaast wil de gemeente ook initiatieven op het
gebied van stadslandbouw stimuleren. Vooral het sociaal-maatschappelijk aspect rondom
stadslandbouw is interessant en zorgt voor draagvlak en samenwerking op het gebied van groen. Met
deze regeling wil de gemeente groene burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit in de stad en
stadslandbouw stimuleren. Een nevendoel is het verbeteren van draagvlak, sociale cohesie en
betrokkenheid bij groen in de stad.
Deze subsidieregeling is een vervolg op het actieplan Biodiversiteit 2014-2015 en het uitvoeringskader
Stadslandbouw 2014-2015. Inhoudelijk dient het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd aan te
sluiten bij deze actieplannen. Om deze reden richten we ons met deze subsidieregeling op het
stedelijk gebied en niet op het buitengebied.
Voorbeelden van subsidiabele projecten voor biodiversiteit zijn o.a.: de aanleg van bloem- en
kruidenrijke vegetaties ter bevordering van vlinders en wilde bijen, de realisatie van
voortplantingspoelen voor amfibieën, maatregelen voor wilde vogels en zoogdieren, aanleg
faunapassages, aanplant karakteristieke of inheemse planten en struiken.
Voorbeelden voor stadslandbouw: aanleg van een haag, paden, plantgoed, fruitbomen, aanleg
watervoorziening, bijenkasten.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
De subsidie kan aangevraagd worden door bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere
maatschappelijke organisaties in de stad ’s-Hertogenbosch.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
• Biodiversiteit: de verscheidenheid aan wilde planten en dieren in ‘s-Hertogenbosch. Biodiversiteit
is een samenvoeging van de woorden biologische diversiteit.
• Stadslandbouw: Onder stadslandbouw verstaan we een collectieve initiatief om voedsel te
verbouwen binnen het stedelijk gebied, met een maatschappelijke meerwaarde. Het doel is om
meer in contact te zijn met de leefomgeving en deze groener en eetbaarder te maken.
• Algemene subsidieverordening (ASV): de algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze
ASV geldt bij alle subsidieaanvragen
• Subsidieplafond: een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
Een groen burgerinitiatief, gericht op het behouden en/of verbeteren van de biodiversiteit in de stad
en/of een initiatief voor stadslandbouw. Het initiatief dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Er dient aantoonbaar draagvlak te zijn voor het project/de activiteit in de wijk of buurt. Initiatieven
voor persoonlijke doeleinden zijn niet subsidiabel.
• Het resultaat dient duurzaam en zichtbaar en tastbaar aanwezig te zijn in de openbare ruimte of
grenzend daaraan.
• Het initiatief heeft een voorbeeldwerking naar andere initiatieven.
• De initiatiefnemer moet zelf de organisatie en uitvoering van het initiatief regelen.
• Over beheer en onderhoud dienen afspraken gemaakt te worden met de gemeente.
• Gedurende en na uitvoering van het initiatief dient hierover gecommuniceerd te worden.
Bijvoorbeeld door middel van een persbericht en/of via social media zoals facebook, twitter, etc.
Verspreiding kan via de gemeente lopen.
• Er dient een sluitende begroting te zijn.
• Onder de subsidiabele kosten vallen materialen die nodig zijn om het initiatief te realiseren. Denk
hierbij o.a. aan:

•
•
•
•

o Plantmateriaal
o Bloemen- en kruidenmengsels
o Voorzieningen voor wilde dieren
o Afrastering
o Landschappelijke inpassing van een project
De aanschaf en huur van materieel (zoals gereedschap) is niet subsidiabel.
Uren zijn niet subsidiabel.
Het initiatief kan onderdeel zijn van een ander, groter project.
Het initiatief wordt getoetst door de gemeente en deze kan een subsidieverzoek weigeren als niet
aan de veronderstelde doelstellingen wordt voldaan.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
• Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Het
bedraagt € 25.000,- per jaar.
• We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op
volgorde van binnenkomst’ methode.
• De subsidie per initiatief bedraagt maximaal € 5.000,- euro.
• U kunt per jaar maar één keer subsidie aanvragen voor een initiatief.
Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
• U ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw aanvraag. De gemeente kan aanvullende vragen
stellen, waardoor de beschikkingstermijn verlengd kan worden.
• De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld door middel van ecologische
eisen of landschappelijke randvoorwaarden.
• Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteiten
hebben ontvangen.
• U mag pas starten met de uitvoering na toekenning van de subsidie en het initiatief dient 1 jaar na
beschikking te zijn uitgevoerd.
• Vaststelling en verantwoording geschiedt volgens artikel 16 van de Algemene subsidieverordening
’s-Hertogenbosch. Zie: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'sHertogenbosch/386874/386874_1.html
Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen
1. De regeling en het aanvraagformulier vindt u op de website: https://www.shertogenbosch.nl/subsidies.html.
2. Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u via de gemeentelijke website, per mail of via
de post naar ons toesturen.
3. Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon genoemd onderaan deze
subsidieregeling.
Artikel 8 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. De subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.
2. De subsidieregeling vervalt op 1 januari 2018.
3. Deze subsidieregeling stelt het college van Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch
jaarlijks vast.
4. Deze subsidieregeling heet subsidieregeling Groene Burgerinitiatieven.
5. Bij deze subsidieregeling is de ASV van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.
Contactpersoon
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Johan Mees
Tel: (073) 516 5748
Email: j.mees@s-hertogenbosch.nl

