Bijlage 3
Memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten
Holland Rijnland stelt cofinanciering beschikbaar aan gemeenten voor maximaal 25% van de
inrichtingskosten van projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Regionaal
Groenprogramma 2020. Een gemeente kan voor de uitvoering indien gewenst opdracht verlenen aan
of samenwerken met derden, zoals particulieren (vooral agrariërs) of stichtingen. Dit memo formuleert
de voorwaarden.
1. Holland Rijnland maakt alleen afspraken met gemeenten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen een
project van een particulier of stichting op te nemen in hun gebiedsprogramma. Holland Rijnland
geeft cofinanciering aan de gemeente voor de uitvoering van dit project. De gemeente onderhoudt
alle (juridische en financiële) contacten met de initiatiefnemer.
2. Locatie. projecten moeten liggen op het grondgebied van deelnemers van het Regionaal
Groenprogramma 2010-2020. Dit zijn de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem – deel
Alkemade, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude. De bijdrage is dus niet mogelijk in alle Holland Rijnland gemeenten.
Zie kaarten in bijlage 1.
3. Inhoud. De projecten moeten van regionaal belang zijn en dus een aanzienlijke bijdrage leveren
aan doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma 2020:
a. Groenblauwe en recreatieve structuur: het versterken van de grote landschappen en het
realiseren van verbindingszones daartussen voor natuur, water en/of recreatie;
b. Openheid en zichtlijnen: het behouden van de openheid van het landelijk gebied, inclusief
de zichtlijnen en heldere stadsrandzones;
c. Cultuurhistorie: het versterken van de samenhang en herkenbaarheid van
cultuurhistorische elementen, waarmee de cultuurhistorische waarde van een gebied
wordt vergroot; en
d. Recreatief Medegebruik: het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en
aantrekkelijkheid van (delen van) het landelijk gebied voor recreatief medegebruik met
aandacht voor de stad-land relatie.
4. Uitvoeringsgereed. De RIF-bijdrage is bedoeld voor daadwerkelijke realisatie van strategische
groenprogramma’s: projecten moeten bij aanvraag uitvoeringsgereed zijn en binnen 4 jaar zijn
uitgevoerd
5. Bijdrage alleen voor inrichting: Holland Rijnland financiert maximaal 25% van de inrichtingskosten
van regionale groenprojecten en geeft geen bijdrage aan voorbereidingskosten. Als sprake is van
activiteiten waarmee de uitvoerder inkomsten gaat verwerven (bv organiseren excursie, verkopen
streekproducten), is Holland Rijnland gehouden aan de regels met betrekking tot staatssteun.
Holland Rijnland betaalt de regionale bijdrage in dit geval over 60% van de totale kosten
(Staatssteunregeling). De overige 40% is de eigen investering van de particuliere
projectuitvoerder. Deze eigen investering mag zijn opgebouwd uit gekapitaliseerde eigen arbeid
naast een bijdrage in geld. Bij stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk gaat Holland
Rijnland er vanuit dat er geen sprake zal zijn van Staatssteun. Overige particulieren worden
gevraagd aan te tonen dat de uitvoering van het project niet leidt tot inkomen. Inkomen dat de
beheerkosten van de aangelegde maatregelen niet overtreft, wordt in het kader van deze regeling
niet als inkomen beschouwd, maar als bijdrage van bezoekers aan het beheer.

6. Procedure. Als een particulier of stichting een project wil uitvoeren dat bijdraagt aan de
doelstelling van het Regionaal Groenprogramma, kunnen ze aan de gemeente vragen om dit
project op te nemen in hun gebiedsprogramma en hiervoor regionale cofinanciering aan te vragen.
Het gebiedsprogramma is de basis voor het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten tussen

Holland Rijnland en gemeenten. Het cluster van gemeenten is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het gebiedsprogramma en bijbehorende projecten.
7. Voorbeeld: ‘Aanleg steiger bij recreatief Transferium Zoeterwoude
Een particuliere onderneming gaat een rondvaart exploiteren vanuit de Meerburgerwetering bij
Zoeterwoude. Hiervoor is de aanleg van een steiger noodzakelijk. De gemeente Zoeterwoude heeft
een voorschot verstrekt aan de particuliere ondernemer. De gemeente Zoeterwoude bepaalt de
voorwaarden en onderhoudt de contacten met de particulier.
Het project is opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2014-2018.Holland
Rijnland verstrekt 25% cofinanciering van het totale investeringsbedrag aan de gemeente
Zoeterwoude.
De particuliere onderneming legt bij afronding van het project verantwoording af aan de gemeente
Zoeterwoude. De gemeente Zoeterwoude verantwoordt naar Holland Rijnland.
Alle juridische en financiële contacten met de particuliere ondernemer worden dus onderhouden door
de gemeente Zoeterwoude. Deze gemeente is vanuit Holland Rijnland gezien verantwoordelijk voor dit
project.
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