Beleidsplan - Programma Streekfonds Het Groene Woud
De Streekrekening Het Groene Woud is een net zo bijzondere als eenvoudige
constructie om het Streekfonds Het Groene Woud te vullen met financiële middelen.
Deze middelen zijn bedoeld om innovatieve duurzame projecten te financieren die
bijdragen aan de versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap
Het Groene Woud. In dit programma wordt beschreven op welke manier het
Streekfonds met de Streekrekening als middel dit doel wil bereiken.
Het Groene Woud in de driehoek ’s-Hertogenbosch – Tilburg – Eindhoven heeft door
al haar bijzondere en kenmerkende ecologische en cultuurhistorische waarden de
status van Nationaal Landschap verkregen. Om naast het behoud ook versterking
van de kernkwaliteiten mogelijk te maken kan er op nationaal en internationaal
niveau een beroep worden gedaan op verschillende financieringsprogramma’s. In het
verleden bleek evenwel, dat niet alle doelen via deze gangbare financieringsvormen
konden worden bereikt. Er was behoefte aan een extra bron. Door het opzetten van
de Streekrekening en het Streekfonds is niet alleen voorzien in deze extra bron,
maar geeft de streek aan dat het concept van het Nationaal Landschap Het Groene
Woud breed wordt gedragen en men zich betrokken voelt bij de streek.
Het Streekfonds wil met name innovatieve duurzame projecten een kans geven.
Innovatie door kennis, ervaringen en netwerken te benutten die nieuwe initiatieven
van de grond kunnen krijgen, die bijdragen aan een oplossing voor de problemen
van de streek. Elk probleem zou een uitdaging moeten zijn voor creativiteit, waarbij
het Streekfonds kan instaan voor de financiering van de uitvoering.
Het Streekfonds streeft de volgende algemene doelen na:
- behoud, herstel en toename van biodiversiteit in Het Groene Woud
- behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in Het Groene Woud
- behoud en herstel van landschappelijke waarden in Het Groene Woud
- bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten
die bijdragen aan de eerdere doelstellingen.
Hierbij gelden de volgende kwalitatieve doelstellingen:
 realiseren van natuur
 ontwikkelen van duurzame land- en tuinbouw
 ontwikkelen van duurzame recreatieve/toeristische structuur
 beschermen en ontwikkelen karakteristiek landschap
 herstel van voor verdroging gevoelige gebieden
 verbetering van waterkwaliteit en –kwantiteit
 terugdringen van vermesting en verzuring
 tegengaan van verstedelijkingsdruk.
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, zal elke idee versterkt worden en
kunnen kansen voor innovatie optimaal worden benut.
Het Streekfonds wil op deze manier 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. Belangrijke ondernemers
zijn de agrariërs in de grondgebonden landbouw. Juist hun ondernemerschap kan
activiteiten genereren die bijdragen aan de kernkwaliteiten van de streek. Activiteiten
die de band met de streek versterken en nieuwe relaties laten ontstaan die
consumenten betrekken bij het platteland. Een uitdaging voor agrariërs maar ook
voor de bevolking die vervreemd is van haar eigen streek. Op eenzelfde wijze ligt er
een uitdaging voor de recreatieondernemers van de toekomst. Een uitdaging om
zorgvuldig te ondernemen met respect voor de omgeving. Ondernemers zullen zich
verantwoordelijk moeten voelen voor het landschap; hun landschap.

Ingediende projecten
-

-

moeten duurzaam zijn met aandacht voor ecologische, economische en
sociaal maatschappelijke aspecten
moeten probleemoplossend zijn
worden speciaal bevoordeeld als ze passen in het thema van het jaar
 waarbij elk jaar binnen dit thema projecten gekozen worden, zoals:
o projecten met een economische inslag
o projecten met een ecologische inslag
o projecten met een sociaal maatschappelijke inslag
 uiteraard moet wel elk van die projecten voldoen aan de doelstellingen, en
moeten binnen elk project zoveel mogelijk de 3 P’s van duurzaamheid met
elkaar verweven zijn
moeten voor wat betreft het jaarlijks thema innovatief zijn. Hierbij ziet het
stichtingsbestuur kansen in
 uitdagen van ondernemers & netwerken om in verantwoord ondernemen
behoud en versterking van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud als
uitgangspunt te nemen
 investeerders en netwerken over de drempel helpen en koplopers
ondersteunen
 het ondersteunen van ondernemers en netwerken die hun nek uitsteken en
die duurzamere insteek kiezen,
o bijvoorbeeld in de recreatieve sfeer
o door het honoreren van goede ideeën
 het betrekken van inwoners van de steden bij Nationaal Landschap Het
Groene Woud. Stad-Platteland-relaties ontwikkelen. Heel de streek
betrekken en trots maken op hun regio
 opzetten van financiële constructies waarbij de stad het platteland betaalt
 het samenbrengen van netwerken, producenten en consumenten,
bewoners
 investeren in duurzame coöperaties
 het implementeren van duurzaamheid in de recreatieve sector
 uitdagen van organisatiestructuren door bijvoorbeeld recreanten te
betrekken bij het landschapsonderhoud
 het opzetten van verkenningsprojecten
 het creëren van spin off. Door bijvoorbeeld een ontwerp te maken dat in
heel het Nationaal Landschap Het Groene Woud geïmplementeerd kan
worden, is zo’n project een koploper en een vliegwiel met een hoog
rendement van de geïnvesteerde euro’s

Wijze van financiering
Van het totale beschikbare jaarlijkse budget uit het Streekfonds Het Groene Woud
gaat:
 70 % naar projecten die voldoen aan algemene doelstellingen van
Streekfonds Het Groene Woud
 10 % naar projecten waarbij de Stichting Streekrekening Het Groene
Woud zelf het initiatief neemt
 20 % naar projecten die passen in het thema van het betreffende jaar

Een aanvrager kan de Stichting Streekrekening Het Groene Woud vragen om op de
volgende manieren een bijdrage te verstrekken uit het Streekfonds:
1. Stimuleringsbijdrage
- Tot maximaal 100% van de projectkosten.
- Eventueel gekoppeld aan het trekkingsrecht van een organisatie die gezorgd
heeft (indirect door werving van deelnemers aan de Streekrekening) voor vulling
van het Streekfonds. Het trekkingsrecht geeft recht op 75 % van de opgebouwde
waarde, waarbij de aanvraag wel aan de voorwaarden van het Streekfonds moet
voldoen.
2. Garantstelling/borgstelling
3. Renteloze lening
Bij sommige financieringsprogramma’s moet een partner eerst betalen en (met
bewijs van betaling) achteraf de definitieve stimuleringsbijdrage volledig krijgen.
Voor particulieren en minder draagkrachtige organisaties zou een renteloze lening
uitkomst kunnen bieden.

Algemene voorwaarden
 Indiener moet een Rabo StreekRekening Het Groene Woud hebben.
 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 Streekfonds is altijd stapelbaar: met Europese programma’s en andere
financieringsbronnen.
 Stimuleringsbijdragen worden versterkt tot ten hoogste het maximum van alle
kosten van het project.
 Het bestuur van de Stichting Streekrekening beslist welke vorm van
tegemoetkoming toegekend wordt.
 Het Bestuur van de Stichting Streekrekening kan afwijken van de algemene
voorwaarden.
 Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het bestuur van de
Stichting Streekrekening te allen tijde.
 Als er geen geld beschikbaar is in het Streekfonds, kan er ook geen bijdrage
verstrekt worden.

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
Streekrekening 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
Bij toekenning van een donatie van € 50.000,- of hoger verstrekt de aanvrager
achteraf, binnen 12 weken na realisering en voltooiing van het project, een
schriftelijke accountantsverklaring waarin wordt bevestigd dat het toegekende bedrag
daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed aan het project waarvoor de
financiële steun werd toegekend.
Beloopt de donatie een lager bedrag, dan kan aanvrager volstaan met een eigen
schriftelijke verantwoording waarin wordt aangetoond dat het toegekende bedrag
daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed. Aanvrager verstrekt daarbij
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.

Steeds is Stichting Streekrekening Het Groene Woud of een door de stichting
daartoe aangewezen persoon 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 de Stichting
Streekrekening. 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 De Streekrekening 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 Streekrekening Het
Groene Woud terug te betalen.

