
Subsidieregeling Groenfonds

Noardeast—Fryslân 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN;

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast—Fryslân (ASV);

Gelet op artikel 3 van de ASV;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

besluiten

vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling Groenfonds Noardeast—Fryslân 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Duurzame projecten/initiatieven: openbare toegankelijke gebeurtenis in de vorm van één of meer
duurzame activiteiten.

2. Subsidiabele kosten: kosten die de aanvrager redelijkerwijs moet maken om het duurzame

initiatief uit te voeren en die rechtstreeks verbonden zijn met het initiatief.

Artikel 2. Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Noardeast—Fryslân is van toepassing op deze regeling.

Artikel 3. Doel van deze regeling

Deze regeling heeft ten doel het subsidiëren van groene burgerinitiatieven die de biodiversiteit van de
woon— en leefomgeving bevorderen. De inwoners van Noardeast—Fryslân op praktische wijze te betrekken
bij de natuur en daarmee een bijdrage leveren aan het behalen van de programmadoelstellingen zoals
genoemd in programma 6 lepenbiere Romte.



Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk
of aan natuurlijke personen die initiatieven organiseren en/of uitvoeren die bijdragen aan het bereiken
van het doel van deze regeling.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing
laten of daarvan afwijken.

Artikel 6. Voorwaarden

1. Maximaal één aanvraag per huisadres.

Artikel 7. Te subsidiëren initiatieven

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken aan vrijwilligers en/of projecten die de
waardering en het respect voor en de kennis over de natuur /het milieu vergroten en worden uitgevoerd
ter behoud van de natuur in het algemeen.

Voorbeelden:

1. Vervangen van verharding (actie Steenbreek) door beplanting of gazon;

2. Aanleg van een geveltuin (Geveltuin actie);
3. Aanleg van een gezamenlijke vlinderidylle in de woonstraat;

4. Vervangen van een ‘harde’ schutting door een groene erfafscheiding, zoals een haag;
5. Aanleg van een dierverblijf huisje (bijen, zwaluw, vleermuis e.d.);
6. Of een vergelijkbaar groen initiatief binnen de geest van deze regeling.

Artikel 8. Aanvullende verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger levert na afloop van het initiatief beeldmateriaal aan waaruit blijkt dat de
activiteit is uitgevoerd.

Artikel 9. Weigeringsgronden

1. In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening
Noardeast—Fryslân kan een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

2. de activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van het doel van het programma en
van deze regeling;

3. de gemeente voor dezelfde activiteit op een andere manier al subsidie heeft verleend;
4. de activiteit niet wordt uitgevoerd in de gemeente Noardeast—Fryslân;

S. de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.



Artikel 1 0. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

1. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling loopt van één januari 2023 tot 31 december 2025 en
is vastgesteld op jaarlijks € 2 5.000,—

2. De hoogte van de subsidie is maximaal € 350,00 per aanvraag.

3. Verstrekking van subsidie vindt plaatst op volgorde van ingediende aanvragen, totdat het
subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Croenfonds Noardeast—Fryslân 2023’.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie.
3. Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2023 en volgende.

Aldus besloten in de collegevergadering van 20 cecember 2022

Het college voornoemd,

de burgemeester,

M BA) Kramer)


