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Doelstellingen
Het Landschapsfonds is het fonds van Stichting Landschap Het Groene Woud dat als doel heeft bij te
dragen aan de realisatie van projecten van derden die bijdragen aan de doelstellingen van Het
Groene Woud. Focus ligt hierbij op de realisatie van robuustere natuur, een mooier landschap en
gewaardeerd erfgoed in Het Groene Woud.
Het Landschapsfonds wil met name bijdrage aan innovatieve, duurzame projecten die een fysiek
resultaat opleveren. Innovatie door kennis, ervaringen en netwerken te benutten die nieuwe
initiatieven van de grond kunnen krijgen, die bijdragen aan versterking van de kernkwaliteiten van
Het Groene Woud.
Het Landschapsfonds streeft de volgende primaire en prioritaire doelen na:
 behoud, herstel en toename van natuur en biodiversiteit in Het Groene Woud
 behoud, herstel en versterking van landschappelijke waarden in Het Groene Woud
 behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden (erfgoed) in Het Groene
Woud
Het Landschapsfonds streeft daarnaast het volgende secundaire doel na:
 vergroten van kennis over en creëren van draagvlak voor kernkwaliteiten van Het Groene
Woud middels duurzame publicaties
Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal € 5.000 verstrekt worden, waarbij er
sprake is van projecten met een fysiek resultaat. Maximaal tweemaal per jaar kan aan een groot
project met veel fysieke impact € 15.000 per project worden toegekend. Wanneer sprake is van het
secundaire doel dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.000 voor een duurzame publicatie.
Deze vooral fysiek ruimtelijke doelen zullen alleen dan duurzaam kunnen worden bereikt, als bij de
verwezenlijking van deze doelen expliciet met sociaal economische belangen rekening wordt
gehouden. Hier ligt een uitdaging om met innovatieve projectvoorstellen te komen.
Om innovatie te stimuleren zal het stichtingsbestuur jaarlijks een thema vaststellen. Ingediende
projectideeën maken meer kans wanneer ze vallen binnen dit thema. Door het vaststellen van een
thema worden bewegingen gestimuleerd en koppelingen tot stand gebracht. Een strategie die
innovatieve kansen vergroot en duurzame ontwikkelingen bevordert.
Met een stimuleringsbijdrage wil de stichting bewegingen op gang brengen, de streek mobiliseren,
ontwikkelingen met innovatie aanjagen en in een duurzame richting stimuleren. Door
kennisinstellingen en ervaringen van andere projectindieners te koppelen aan indieners van projectvoorstellen, worden ideeën versterkt en kunnen kansen voor innovatie optimaal worden benut.
Via het Landschapsfonds wil Stichting Landschap Het Groene Woud duurzaam investeren in de
streek. Met deze doelstellingen worden kansen geboden aan ondernemers. Uit de Maatschappelijke
Kosten-Baten-analyse voor Het Groene Woud (uitgevoerd door Witteveen+Bos) blijkt dat
investeringen in de streek terugverdiend zullen worden.
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Wijze van financiering
Van het totale beschikbare jaarlijkse budget uit het Landschapsfonds Het Groene Woud gaat:
100 % naar projecten die voldoen aan algemene doelstellingen van Landschapsfonds Het Groene
Woud
Waarvan:
 10 % naar projecten waarbij de Stichting Het Groene Woud zelf het initiatief neemt
 20 % naar projecten die passen in het thema van het betreffende jaar
 70% naar overige projecten
Een aanvrager kan een aanvraag om een stimuleringsbijdrage indienen tot maximaal 50% van de
projectkosten met een maximum bijdrage van € 5.000 per project, waarbij er sprake is van projecten
met een fysiek resultaat. Maximaal tweemaal per jaar kan aan een groot project met veel fysieke
impact € 15.000 per project worden toegekend (eveneens maximaal 50% projectkosten). Wanneer
sprake is van het secundaire doel dan is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 2.000 voor een
duurzame publicatie.
Algemene voorwaarden
 Indiener moet vriend of partner zijn van Het Groene Woud, waarbij de indiener jaarlijks
financieel bijdraagt aan het Landschapsfonds.
 Bij toekenning van een bijdrage dient de aanvrager binnen een overeen te komen termijn
drie nieuwe potentiële vrienden van Het Groene Woud aan te dragen.
 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder verleende tegemoetkomingen. Elke
aanvraag staat op zich.
 De algemene voorwaarden geven geen automatisch recht op een tegemoetkoming. Er wordt
aangegeven wanneer men voor een tegemoetkoming in aanmerking zou kunnen komen.
 Het Landschapsfonds is altijd stapelbaar: met Europese programma’s en andere
financieringsbronnen.
 Een aanvrager kan een aanvraag om een stimuleringsbijdrage indienen tot maximaal 50%
van de projectkosten met een maximum van € 5.000 voor primaire doelstellingen en € 2.000
voor secundaire doelstellingen.
 Een aanvrager kan alleen in aanmerking komen voor een bijdrage mits de gemeente waar
het project plaatsvindt een structureel donateur is van het Landschapsfonds.
 Het bestuur van Stichting Het Groene Woud beslist welke vorm van tegemoetkoming
toegekend wordt.
 Het bestuur van Stichting Het Groene Woud kan afwijken van de algemene voorwaarden.
 Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het bestuur van Stichting Het Groene
Woud te allen tijde.
 Als er geen geld beschikbaar is in het Landschapsfonds, kan er ook geen bijdrage verstrekt
worden.
 Een beschikte bijdrage wordt maximaal twee jaar gereserveerd voor het betreffende project.
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Toelichting op enkele voorwaarden:
Zelfstandige beslissingsbevoegdheid bestuur
Een aanvraag die aan de ten tijde van de indiening geldende richtlijnen of criteria voldoet, wordt niet
automatisch ingewilligd. Honorering is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende
financiële middelen, en is in voorkomend geval begrensd tot de in de richtlijnen/criteria aangegeven
limieten (in bedragen en/of percentages). Bovendien is het in alle gevallen uiteindelijk het bestuur
van Stichting Landschap Het Groene Woud dat geheel zelfstandig beoordeelt en bepaalt of, en zo ja,
in hoeverre een project of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in
aanmerking komt, en onder welke voorwaarden en condities. Steeds is het schriftelijke besluit van
het bestuur bindend en beslissend bij het al dan niet toekennen van een financiële donatie. Aan de
publicatie van (intern werkende) donatierichtlijnen en –criteria kunnen geen rechten worden
ontleend.
Controle en verantwoording
Aanvrager kan volstaan met een eigen schriftelijke verantwoording waarin wordt aangetoond dat het
toegekende bedrag daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed. Aanvrager verstrekt
daarbij desgevraagd kopieën van nota’s en betalingsbewijzen.
Verloopt de realisering van een project in te onderscheiden fasen, dan kan de beschikbaarstelling van
de toegekende donatie plaatsvinden volgens een door het bestuur vast te stellen betalings- en
voortgangsschema.
Het bestuur van Stichting Landschap Het Groene Woud is gerechtigd om te controleren of de
toegekende donatie conform de voorwaarden wordt of is besteed. Daartoe geeft de aanvrager
steeds onbeperkt toegang tot de plaats(en) waar het project wordt of is uitgevoerd, alsmede inzage
in de administratie van aanvrager en alle daartoe relevante documenten en bescheiden.
Wijzigingen in het project gedurende de looptijd
Mocht door overmacht, voortschrijdend inzicht of andere reden gedurende de looptijd een wijziging
in het project plaatsvinden waardoor financiële middelen in een andere verhouding aan doelen
worden besteed, dan dient een verzoek tot budgetherschikking te worden voorgelegd aan het
bestuur van Stichting Het Groene Woud. Pas na schriftelijke goedkeuring kan van de aangepaste
begroting worden uitgegaan.
Sanctie bij niet-nakoming
Bij niet (volledige en/of tijdige) nakoming van voormelde verplichtingen is het bestuur van Stichting
Landschap Het Groene Woud zonder meer gerechtigd om een toegekend en uitgekeerd bedrag
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk van de ontvanger terug te vorderen. In dat geval is de ontvanger
verplicht om binnen 14 dagen na dagtekening van de terugvordering het teruggevorderde bedrag,
alsmede de wettelijke handelsrente daarover t/m de dag van betaling, aan Stichting Landschap Het
Groene Woud terug te betalen.
Reservering
De aan een project beschikte bijdrage wordt gedurende twee jaar gereserveerd voor het
desbetreffende project. Hierna vervalt automatisch de gereserveerde bijdrage.
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