Stichting Samen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Kaders voor bijdragen vanuit het fonds.
In 2014 is de Stichting Samen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (Stichting SvNPSH)
opgericht. Reden was terugloop van middelen voor nationaal parken en natuurbeheer door
bezuinigingen van het rijk en grotere binding met bewoners en bezoekers.
Ondanks verminderen van de bijdrage van de overheid, willen we de kwaliteit van natuur, landschap,
cultuurhistorie en de beleving daarvan in het nationaal park en de Sallandse heuvelrug in ruime zin in
stand houden.
Doel van de stichting is: het helpen realiseren van de doelstelling van dit nationaal park door
verwerven, beheren en besteden van gelden binnen de kaders die het Kernteam van het nationaal
park (of een vergelijkbare entiteit) aangeeft.
Jaarlijks kunnen projecten en maatregelen door een ieder worden ingediend die de doelstellingen
van het nationaal park en in bredere zin de Sallandse heuvelrug willen helpen realiseren.
Criteria daarvoor zijn de volgende:
A.

Algemeen.
1. Het project of de voorgestelde maatregelen passen binnen de kaders en doelstellingen van
het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en in bredere zin de Sallandse Heuvelrug als geheel.
2. Het project of de voorgestelde maatregelen dragen bij aan behoud van natuur, landschap en
cultuurhistorie en/of aan de beleving daarvan in het nationaal park of breder de Sallandse
heuvelrug als geheel (van Eelerberg noordzijde tot Holten zuidzijde ).
3. Het project of de voorgestelde maatregelen zijn doelmatig, dat wil zeggen de verwachte
resultaten staan in goede verhouding tot de kosten.
4. Als het gaat om een project op grond van derden, komt dit project alleen in aanmerking voor
een bijdrage als de eigenaar van de grond waarop het project betrekking heeft, toestemming
heeft verleend.
5. Projecten en andere voorstellen worden als tender beoordeeld.

B.

Tijdstip van indiening en wijze van verwerking.
1. Projecten en maatregelen kunnen voor een bijdrage van de Stichting SvNPSH worden
ingediend voor 1 augustus van elk kalenderjaar ( in 2017 ook voor 15 mei).
2. Een bijdrage wordt alleen verleend op basis van een concreet projectvoorstel.
3. De aanvraag wordt ingediend bij: secretaris van de Stichting Sámen voor het Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug de heer H.G.A. Reimerink via de mail: herman.reimerink@gmail.com
of p/a Assendorperplein 10 Postcode 8012 TW Zwolle .
4. Het Stichtingsbestuur stuurt het totaal aan aanvragen van dat jaar met hun voorlopig oordeel
naar het Kernteam voor advies. Het kernteam agendeert het opstellen van een advies voor
een vergadering van het Kernteam in september van dat jaar of eerder indien mogelijk.

5. Na ontvangst van het advies genoemd bij B.4. neemt het Stichtingsbestuur een besluit over
toekenning, waarop de subsidie schriftelijk wordt toegekend.
C.
1.
2.
3.

4.

D.
1.
2.

3.

4.

E.
1.
2.

3.
4.

Aard en omvang van de bijdrage.
Een bijdrage voor een project dient in verhouding te staan tot de budgetruimte van de
stichting.
Een bijdrage geschiedt op basis van cofinanciering. Het uitgangspunt hierbij is in principe een
50%-50% verdeling.
Bij aanvraag wordt inzicht gegeven hoe men cofinanciering denkt te regelen; deze hoeft nog
rond te zijn. Voor start van de werkzaamheden wordt de stichting geïnformeerd over een
sluitende begroting. Vrijwilligersuren kunnen in een begroting staan à € 15,-/uur
Er wordt een gereed melding gedaan van het project, waarbij totaal gemaakte kosten wordt
vermeld. Als de kosten van het project goedkoper uitvallen wordt naar rato de bijdrage
teruggestort.
Karakter van projecten en maatregelen.
Een bijdrage kan worden verleend aan projecten die (natuur)educatie en (natuur) draagvlak
ondersteunen.
Een bijdrage kan worden verleend aan projecten die de natuur, landschap en cultuurhistorie
ondersteunen, extra natuur- of ecologische diversiteit geven en/of het gebruik en de
beleving ervan verbeteren.
Een bijdrage kan worden verleend aan projecten die recreatieve - en sportvoorzieningen
ondersteunen en het gebruik en de beleving ervan verbeteren en passen bij de doelstelling
van het nationaal park of bestemming van het gebied.
Het is een pré als een project een toevoegende waarde heeft, bijv. doordat het aansluit bij
stimuleringsagenda, extra kwaliteit geeft of andere functies versterkt.

Niet in aanmerking komen.
regulier onderhoud en beheerwerkzaamheden; hieronder vallen ook werkzaamheden
gericht op veiligheid van opengestelde wegen en paden en toezicht.
Gelet op 1. komen jaarlijks- of frequent terugkerende projecten of maatregelen in beginsel
niet in aanmerking voor een bijdrage. De reden is dat daardoor structurele verplichtingen
gaan ontstaan. Wel kunnen één keer/ 3 jaar projecten worden ingediend die terugkerend zijn
maar waarvoor middelen aantoonbaar ontoereikend zijn. Zoals vervanging van banken,
onderhoud lanen i.v.m. openstelling e.d.
Projecten en maatregelen waarin andere subsidies specifiek voor zijn ingesteld of beter in
(kunnen) voorzien.
Projecten die voorzien zijn in het Beheerplan N2000 of een aanvulling daarop zijn. Ook
projecten die in strijd zijn met N2000, met het bestemmingsplan of andere regelgeving of
niet overeenkomen met de beheervisie van de eigenaar komen niet aanmerking voor een
bijdrage.

Auteur: Bestuur Stichting SvNPSH
Besproken en geaccordeerd d.d. 9 januari 2017 en aangepast 23 maart 2017.

