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1.

Intrekking Algemene Subsidieverordening Recreatieschap MiddenDelfland / Optie tot voortzetting in 2018 in gewijzigde vorm
MD 17-4844-9
1. Toelichting Omgevingsfonds & subsidieverordening / 2. overzicht
toegekende (incl. afgewezen) projectsubsidies in de afgelopen jaren.
1 december 2017
J. van der Sluijs / werkgroep transitie recreatieschap Midden-Delfland

ONTWERP-BESLUIT
Kennis te nemen van:
a. Het DB-besluit de Algemene Subsidieverordening Recreatieschap Midden-Delfland per 31
december 2017 in te trekken;
b. De begeleiding en afwikkeling van reeds verleende subsidies over de jaren 2018 tot en met
2021 te laten afhandelen door de rechtsopvolger van het Recreatieschap: Coöperatief
Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A. (CBG);
c. Te besluiten voor de totaalsom van de t/m 2021 toegezegde subsidies (incl. het project
Groen Ondernemen ca. 1,9 mln €) uit het resterende budget van het Omgevingsfonds een
voorziening Omgevingsfonds Midden-Delfland (“uitvoeringsbudget afwikkeling subsidies
omgevingsfonds t/m 2021”) te reserveren ten behoeve van de begroting van de CBG, en de
definitieve hoogte van dit uitvoeringsbudget vast te stellen op basis van de jaarrekening
2017 van het recreatieschap Midden-Delfland;
d. De ten behoeve van deze subsidieafwikkeling geraamde uren (400 u) ten laste te brengen
van de reguliere dienstverlening.
e. De in het Dagelijks Bestuur gevraagde optie om desgewenst een subsidieverordening (en
fonds) in enigerlei vorm in stand te houden na opheffing van het schap.
Als volgt te besluiten:
f. Het DB-besluit tot intrekking per 31 december 2017 van de Algemene Subsidieverordening
Recreatieschap Midden-Delfland te bekrachtigen.
En hierna (optie 1):
g. De bestemming van het vrijvallende budget uit het Omgevingsfonds (ca. € 0,8 mln) vast te
stellen conform de doelstelling van het Omgevingsfonds (projecten ter kwaliteitsverbetering in
het werkingsgebied van het (voormalige) recreatieschap Midden-Delfland t.b.v. de begroting
van de CBG, evt. door inzet via de Gebiedstafel Midden-Delfland.
h. Hierop de formele instemming van de gemeente Rotterdam te vragen.
Of hierna (optie 2):
g. Te besluiten tot voortzetting van een subsidieverordening vanaf 2018, door middel van
overdracht van de subsidieverordening aan de gemeente Midden-Delfland, die de toekenning
van subsidieaanvragen namens de 6 deelnemende gemeenten voorbereidt voor vaststelling
door de Algemene Deelnemersvergadering van de CBG.
h. Hiertoe het vrijvallende budget uit het Omgevingsfonds (ca. € 0,8 mln) toe te voegen aan de
onder c. genoemde voorziening Omgevingsfonds Midden-Delfland t.b.v. de CBG, die ook
voor de alsnog toe te kennen subsidies de begeleiding en afwikkeling zal uitvoeren.
i. De ten behoeve van de afwikkeling van de alsnog toe te kennen subsidies geraamde uren
(600 u) ten laste te brengen van de reguliere dienstverlening.
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j.

2.

Hierop de formele instemming van de gemeente Rotterdam te vragen.

ONDERWERP IN KORT BESTEK
In 2010 heeft het Recreatieschap de Algemene Subsidieverordening Recreatieschap MiddenDelfland ingesteld, met daarin de voorwaarden voor aanvraag en toekenning van subsidies uit het
Omgevingsfonds Midden-Delfland. Zie bijlage 1 voor achtergrondinformatie.
Het besluit tot opheffing van het Recreatieschap en het feit dat de rechtsopvolger van het
Recreatieschap, een coöperatieve vereniging, niet bevoegd is tot overname en uitvoering van een
dergelijke verordening leidt tot de noodzaak van intrekking van de verordening.
Voor intrekking van de verordening is de feitelijke publicatiedatum in het Provinciaal Blad
bepalend. In de periode tussen het formele besluit tot Intrekking in de Midden-Delfland Raad van
1 december en de intrekkingsdatum 31 december 2017 zal het intrekkingsbesluit worden
gepubliceerd. Desgewenst kan na bespreking in het DB een vooraankondiging van de intrekking
worden gepubliceerd in de lokale pers.
Momenteel lopen er nog circa 20 uitvoeringstrajecten van eerder verleende subsidies, die (met
aflopende capaciteitsinzet) t/m 2021 begeleiding en afwikkeling vereisen. Deze begeleiding en
afwikkeling wordt overgedragen aan Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A.
Hiertoe wordt een budget ter hoogte van de toegekende subsidiebedragen (incl. het project Groen
Ondernemen ca. 1,9 mln €) als voorziening Omgevingsfonds Midden-Delfland
(“uitvoeringsbudget afwikkeling subsidies omgevingsfonds t/m 2021”) gereserveerd ten behoeve
van de begroting van de CBG. De ten behoeve van deze subsidieafwikkeling geraamde uren (400
u) worden ten laste gebracht van de reguliere dienstverlening.
Per 22 september 2017 is in het Omgevingsfonds nog (afgerond) € 0,8 mln,- beschikbaar voor
nieuwe subsidies.
Optie 1:
Het resterende, vrijvallende budget (ca. € 0,8 mln) van het Omgevingsfonds wordt gelabeld als
een bestemmingsreserve voor recreatieve ontwikkeling of beheer in het werkingsgebied van het
Recreatieschap Midden-Delfland, geheel in lijn met de doelstelling uit het Omgevingsfonds
Midden-Delfland (zie bijlage 1). Besluitvorming hierover vindt plaats in een separaat
besluitvoorstel: Bestemming reserves en voorzieningen Recreatieschap Midden-Delfland.
Aangezien de inleg van het fonds destijds gedaan is door de gemeente Rotterdam, wordt
schriftelijke instemming aan deze gemeente gevraagd.
Optie 2:
Gevolg geven aan de tijdens DB-behandeling gevraagde optie tot voortzetting van een
subsidieregeling, aangezien het een breed gewaardeerd instrument is voor toekenning van
subsidie aan particulieren.
Voortzetting is mogelijk (totdat het Omgevingsfonds is uitgeput) door de subsidieregeling over te
dragen aan één van de deelnemende gemeenten, die de toekenning van subsidieaanvragen
namens de 6 deelnemende gemeenten voorbereidt ter vaststelling door de Algemene
Deelnemersvergadering van de CBG. De gemeente Midden-Delfland heeft zich bereid verklaard
deze taak desgewenst op zich te nemen.
Het vrijvallende budget uit het Omgevingsfonds (ca. € 0,8 mln) wordt gealloceerd bij de CBG, die
ook voor deze subsidies de begeleiding en afwikkeling zal uitvoeren.
Aangezien de inleg van het fonds destijds gedaan is door de gemeente Rotterdam, wordt
schriftelijke instemming aan deze gemeente gevraagd.
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_____________________________________________________________________________
3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF
-

5.

Vaststelling Algemene Subsidieverordening Recreatieschap Midden-Delfland (AB
26//11/2010 nr 2010-218614737).
Beëindiging subsidieregeling Promotiefonds (2014)
Besluit tot intrekking Algemene Subsidieverordening Recreatieschap Midden-Delfland (DB
13/10/2017 nr. 2017-4334-11)

Afwikkeling van reeds toegekende subsidies over de jaren 2018 t/m 2021 is geborgd door
overdracht van deze taak (en budget) aan Coöperatief Beheer groengebieden MiddenDelfland U.A.
De feitelijke datum van publicatie in het Provinciaal Blad is bepalend voor de
intrekkingsdatum van de schapssubsidieregeling.
Bij optie 2 (voortzetting) is publicatie in het Provinciaal Blad bepalend voor de datum van
inwerkingtreding van de gemeentelijke subsidieregeling.

FINANCIËLE GEVOLGEN
De opheffing van het schap en de intrekking van de subsidieverordening heeft als gevolg:
- Voor de totaalsom van de t/m 2021 toegezegde subsidies (incl. het project Groen
Ondernemen ca. 1,9 mln €) uit het resterende budget van het Omgevingsfonds een
voorziening “Omgevingsfonds Midden-Delfland (uitvoeringsbudget afwikkeling subsidies
omgevingsfonds t/m 2021”) te reserveren ten behoeve van de begroting van de CBG, en de
hoogte van dit uitvoeringsbudget definitief vast te stellen op basis van de jaarrekening 2017
van het recreatieschap Midden-Delfland;
- Een bedrag aan begeleidingsuren in de reguliere dienstverlening op te nemen : voor 2018
t/m 2021 (resp. 160, 120, 80, 40 uur, in totaal 400 uur);
- De bestemming van het vrijvallende budget uit het Omgevingsfonds vast te stellen t.b.v.
allocatie in de CBG-begroting conform de doelstelling van het Omgevingsfonds (optie 1);
- Of: Het vrijvallende budget uit het Omgevingsfonds toe te voegen aan de hierboven
genoemde voorziening Omgevingsfonds Midden-Delfland t.b.v. de CBG (optie 2) en ter
begeleiding van deze subsidies een hierbij behorend aantal uren (geraamd op 600) te
onttrekken aan de reguliere dienstverlening. NB: per 22 september 2017 is in het
Omgevingsfonds nog (afgerond) € 0,8 mln,- beschikbaar voor nieuwe subsidies.

6.

COMMUNICATIE
-

Het is noodzakelijk de intrekking van de verordening z.s.m. na MDR 1 december 2017 te
publiceren in het Provinciaal Blad.
Daarnaast is het wenselijk de intrekking en de bestemming van het resterende budget te
communiceren in de lokale pers (bijvoorbeeld MD-krant).
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-

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
-

8.

Het is noodzakelijk de subsidiënten van nog lopende subsidietrajecten te informeren over de
afwikkeling van hun subsidietraject door Coöperatief Beheer groengebieden MiddenDelfland U.A..
Indien voor optie 2 wordt besloten, zal de wijze van voortzetting integraal onderdeel van de
communicatie uit gaan maken.
Overige communicatie is onderdeel in de algehele communicatie over de opheffing van het
Recreatieschap, de oprichting van haar rechtsopvolger Coöperatief Beheer groengebieden
Midden-Delfland U.A. en de continuering van het beheer van de natuur- en
recreatiegebieden.

Voorbereid door Staatsbosbeheer, in overleg met projectleider Omgevingsfonds / subsidies
en besproken in ambtelijke werkgroep Transitie Recreatieschap MD.
Besluit tot intrekking in DB 13 oktober 2017.
Optie 2 (voortzetting vanaf 2018) besproken in ambtelijke werkgroep 21 november 2017.

VERDERE PROCEDURE
-

Publicatie intrekkingsbesluit in Provinciaal Blad.
Borgen voorziening “Omgevingsfonds Midden-Delfland (“uitvoeringsbudget afwikkeling
subsidies omgevingsfonds t/m 2021” in begroting CBG (zie voorstel reserves en
voorzieningen)
Bij optie 2: publiceren subsidieregeling in Provinciaal Blad (gemeente Midden-Delfland).
Borgen van de formele instemming van de gemeente Rotterdam bij het herbestemmen van
het vrijvallende budget van het Omgevingsfonds.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

J. van der Sluijs
Programmamanager Staatsbosbeheer
namens ambtelijke werkgroep Transitie Recreatieschap Midden Delfland
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BIJLAGE 1 Toelichting Omgevingsfonds & subsidieverordening Midden-Delfland

Het Omgevingsfonds Midden-Delfland (eerder DOP/NOAP-fonds geheten) is ingesteld bij
overeenkomst in 1992 tussen gemeente Rotterdam, provincie Z-Holland, Reconstructiecommissie MD
en Recreatieschap MD inzake de realisatie van de opslagplaats 1:
- Artikel 6.2 Het Recreatieschap ontvangt van de gemeente een vergoeding van vijftien miljoen
gulden, te betalen uiterlijk 5 jaar na de aanvang van de stort …… 2
- Artikel 6.3 Het schap zal dit bedrag dienen aan te wenden voor de voorbereiding en uitvoering
van die verbeteringsmaatregelen van het milieu in Midden-Delfland, die door de Commissie
worden voorgedragen en door of vanwege genoemde Commissie worden uitgevoerd.
In 1994 is een subsidieregeling DOP/NOAP-fonds met bijbehorend beleidskader vastgesteld door het
schap en de Commissie. Het doel van de regeling: het stimuleren van activiteiten en projecten die een
bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van het milieu binnen het Reconstructiegebied MiddenDelfland. De subsidie is incidenteel en bedoeld als stimuleringsbijdrage. Particulieren, overheden en
belangenorganisaties kunnen een aanvraag om subsidie indienen. Activiteiten die winst of inkomen
opleveren komen niet in aanmerking.
Eind 2010 heeft het recreatieschap de Algemene Subsidieverordening Recreatieschap MiddenDelfland vastgesteld (AB 26//11/2010 nr 2010-218614737). De verordening is van toepassing “op
subsidiëring van projecten en activiteiten op de volgende beleidsterreinen: a) Natuur, b) Milieu, c)
Cultuur, d) Recreatie”. In de verordening wordt de doelstelling voor het Omgevingsfonds MD
aangescherpt tot “het stimuleren van activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan een betere
kwaliteit van het milieu van het Recreatieschap Midden-Delfland door het duurzaam in stand houden
van of duurzaam verbeteren van het leefmilieu op het gebied van: a. Milieu, b. Natuur, c. Cultuur, d.
Beleving” (art. 20 lid 2). Daarnaast is in de verordening een Promotiesubsidie Midden-Delfland
ingesteld. Bedoeld voor “instellingen die actief zijn op het gebied van: natuur, cultuur, landbouw,
recreatie, water en promotie” voor “activiteiten die voor een groot publiek vrij toegankelijk zijn en
dienen ter promotie van de doelstelling van het Recreatieschap MD op het gebied van recreatie,
cultuur en historie en natuur”.
Met de opheffing van de Reconstructiecommissie is het fonds ondergebracht bij het recreatieschap. In
2012 is de Algemene Subsidieverordening Recreatieschap MD van kracht geworden en is het
Omgevingsfonds MD gaan heten.
In 2014 is de Promotiesubsidie Midden-Delfland beëindigd.
Het fonds is opgezet als een eindige voorziening, met een initieel budget van € 6.807.441. De
omgevingssubsidie bedraagt 33% van de werkelijk gemaakte kosten van de activiteiten tot een
maximum van € 100.000 per aanvraag, met een looptijd van (in beginsel) 3 jaar..
Het gemiddeld aantal aanvragen betreft 10-20 op jaarbasis. Per jaar wordt gemiddeld € 200.000 aan
subsidie verstrekt. Jaarlijks vraagt dit circa 250 uur reguliere dienstverlening aan begeleiding.
In 2016 is € 295.532 aan subsidies uitgekeerd. Per 31 december 2016 bedroeg het saldo van de
Voorziening Omgevingsfonds Midden-Delfland € 2.953.776 (jaarrekening 2016 recreatieschap, p. 50).
Dit betekent dat vanaf de start 53 % van het fonds is uitgekeerd aan subsidies voor maatregelen in
Midden-Delfland.
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BIJLAGE 2 Indicatief overzicht van toegekende (incl. afgewezen) projectsubsidies i.k.v.
subsidieverordening Omgevingsfonds Midden-Delfland

Overzicht Subsidies Omgevingsfonds:
1. periode 13 februari - 17 november 2015
Nieuwe en subsidieaanvragen in behandeling
Project
: Waterpoort Vlaardingen (voorafstemming/ conceptaanvraag)
Aanvrager
: Stichting Waterpoort Vlaardingen
Gevraagde subsidie : € 78.012,Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een duurzame stad-landverbinding in het entreegebied
van recreatiegebied de Broekpolder (poortfunctie). De (concept)aanvraag betreft het realiseren van een
drijvend bezoekerscentrum op een historisch schip in de Vlaardingervaart en werkzaamheden om het schip
te restaureren en conserveren voor dit doel.
De subsidie kan op dit moment niet verleend worden omdat de projectlocatie buiten de huidige begrenzing
van het schapsgebied ligt. De aanvraag wordt definitief ingediend wanneer het nieuwewerkingsgebied
geformaliseerd is.
Verleende subsidies:
Project
: OFMD 2015-4993/ Restauratie boerderij Trekkade 1
Aanvrager
: Dhr. en mevr. Sonneveld
Toegekende subsidie : € 100.000,Datum beschikking : 5 oktober 2015
De subsidie is verstrekt voor de casco-restauratie van de monumentale boerderij aan de Trekkade 1 te
Maasland. De restauratie betreft de constructie, muren, daken en kozijnen van woonhuis en stal.
Project
: OFMD 2015-2075/ Toegangshek Buitenplaats Hodenpijl
Aanvrager
: Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk
Toegekende subsidie : € 12.000,Datum beschikking : 14 april 2015
De subsidie is verstrekt voor de restauratie van het markante smeedijzeren toegangshek plus het hek op de
dam ernaast van de voormalige Buitenplaats Hodenpijl (nu de Levende Buitenplaats) aan de Tramkade 2324 Schipluiden. De restauratie betreft de gemetselde poorten en het 170 jaar oude smeedijzeren hek.
Project
: OFMD 2015-1952/ Promotievitrines Informatiecentrum Midden-Delfland
Aanvrager
: Stichting Informatiecentrum bezoekers Midden-Delfland
Toegekende subsidie : € 4.560,Datum beschikking : 14 april 2015
De subsidie is verstrekt voor de realisatie van 8 promotievitrines in het Bezoekerscentrum Midden-Delfland,
op de Levende Buitenplaats. Met de promotievitrines kunnen organisaties in Midden-Delfland zich
presenteren aan het publiek, zowel middels fysieke presentaties als op digitale wijze. Het recreatieschap
gaat hier de bestaande en nieuwe routenetwerken presenteren.
Project
: OFMD 2015-1226/ Boerderij Schieweg 148
Aanvrager
: Dhr. Kleyweg
Toegekende subsidie : € 8.580,Datum beschikking : 14 april 2015
De subsidie is verstrekt voor werkzaamheden aan de fundering van de stal bij het gemeentelijke monument
aan de Schieweg 148 te Delft. De stal is onderdeel van het monument en de werkzaamheden zijn nodig voor
het behoud van het object.
Bijgestelde subsidies
Project
: Stal boerderij Zonnehoeve
Aanvrager
: Mevr. Moerman - Zonneveld
Toegekende subsidie : € 36.989,57
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Datum bijstelling
: 3 juli 2015
De eerder verleende subsidie van € 34.141,67 is met € 2.847,90 opgehoogd vanwege extra werkzaamheden
aan het rieten dak. Deze waren eerder niet voorzien.

2. Periode 18 nov 2015 – 22 febr 2016
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de subsidieaanvragen en verleende subsidies uit het
Omgevingsfonds.
(Concept)subsidieaanvragen:
Project
: Programma Beheer Melarium
Aanvrager
: KNNV
Gevraagde subsidie : € 3.290
De KNNV is als (toekomstig) beheerder voornemens een subsidieaanvraag in te dienen voor de
programmering van het Melarium.
Verleende subsidies:
Project
: Waterpoort Vlaardingen
Aanvrager
: Stichting Waterpoort Vlaardingen
Toegekende subsidie : € 68.954
Datum beschikking : 16 februari 2016
Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een duurzame stad-landverbinding in het entreegebied
van recreatiegebied de Broekpolder (poortfunctie). De subsidieaanvraag betreft het realiseren van een
drijvend bezoekerscentrum op een historisch schip in de Vlaardingervaart en werkzaamheden om het schip
te restaureren en conserveren voor dit doel.
Project
: Uitvoeringsprogramma Stad-Land 2016
Aanvrager
: Midden-Delfland Vereniging
Toegekende subsidie : € 5.964
Datum beschikking : 16 februari 2016
Het Uitvoeringsprogramma Stad-Land 2016 is een vervolg op het Uitvoeringsprogramma Stad-Land 2015.
Enkele activiteiten worden voortgezet ofwel passen binnen het kader van de subsidie Stad-Land 2015 en
kunnen nog uit deze subsidie worden gefinancierd. Dit betreft de activitietien Lunchlezingen en
Netwerkbijenkomst. De activiteiten Aanpassen wandelommetjes aan wandelknooppunten, Lange
afstandswandelingen en Festival van het polderlandschap worden in de editie 2016 gesubsidieerd. Voor het
festival is als voorwaarde voor subsidiëring gesteld dat het een tastbaar en blijvend resultaat oplevert
(evenementen zijn niet subsidiabel vanwege het tijdelijke karakter ervan).

3. Periode

– 23 februari 2016 t/m 31 december 2016

Verleningen 2016
OFMD
2016/9002
thema Melk

Aanvrager

Subsidie

Trekvaartroute

0501/17519

10.084,00

verleend 21-11-2016

0501/17520

2.742,50

verleend 10-11-2016

OFMD 2016/5126
Herstel
rieten daken Sarijnenhove

0501/17518

27.425,41

verleend 12-08-2016

OFMD 2016/6357 Energie-eiland
Woudweg 26

0501/17517

11.880,00

verleend 09-08-2016

OFMD 2016/7876
Oostgaag 6

Hooiberg

Stichting rondvaarten
Vlaardingen en
Vlietlanden (SRVV)
particulier
particulier
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Provincie Zuid-Holland

Bijstelling
OFMD
2014/619 IODS Ecopassage De
Schie

0501/16591

-76.994,00

bijgesteld 21-07-2016

OFMD 2016/4236 Toileteenheid kerk
't Woudt

0501/17515

11.256,13

verleend 20-06-2016

4. Periode

Protestantse gemeente ‘t
Woudt

– 1 januari t/m 12 mei 2017

Verleende subsidies:
Project
: Renovatie brug Zuidgaag
Aanvrager
: Dhr. Van Eijmeren
Toegekende subsidie
: € 20.764
Datum beschikking
: 12-05-2017
De subsidie is verleend voor het renoveren en ophogen van een lage vaste brug over de Zuidgaag. De
brug is een bottleneck voor kleine vaartuigen (kano’s en fluisterboten). Door het ophogen van de brug is
er een obstakel opgelost in de vaarroute tussen Schipluiden en Maasland, wat (op termijn) de
beleefbaarheid van het gebied ten goede komt. NB: op dit moment is de vaarroute geen onderdeel van
het Vaarnetwerk Midden-Delfland&Westland en is geen gemotoriseerde vaart toegestaan in de
Vaarwegverordening van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Project
: Dwarshuisboerderij Commandeurskade 50
Aanvrager
: Dhr. E. Keijzer
Toegekende subsidie
: € 50.917,Datum beschikking
: 04-05-2017
De subsidie is verleend voor het in stand houden van de voormalige tuinderswoning aan de
Commandeurskade te Maasland, een gemeentelijk monument. De locatie zal komende jaren worden
omringd door nieuwbouw, waardoor het ensemble waarde heeft als verwijzing naar het voormalige
landgebruik.
Project
: Polder Noord-Kethel fase 2
Aanvrager
: Natuurmonumenten
Toegekende subsidie
: € 100.000,Datum beschikking
: 01-05-2017
Dit project is onderdeel van het IODS-kwaliteitsproject GroenBlauw Lint, waarin een ecologische
verbinding tot stand wordt gebracht tussen de Vlieten en Ackerdijk. De herinrichting van Polder Noord
Kethel betreft in het project het onderdeel nieuwe natuur, wat gericht is op weidevogels. Met deze
subsidie is de in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS toegezegde 1 miljoen uit het DOP NOAP-fonds
ingelost (de andere € 900.000,- zijn benut voor de Ecopassage Schie).
Project
: Land Art Midden-Delfland
Aanvrager
: Stichting Promotie Groen Midden-Delfland
Toegekende subsidie
: € 42.400,Datum beschikking
: 11-04-2017
Het project beoogt een verbinding te leggen tussen het Westland, Delft en het recreatiegebied MiddenDelfland door het plaatsen van een duo-kunstwerk in het Kraaiennest enerzijds en het Ackerdijkse Bos
anderzijds. Aan het project worden (kunst)activiteiten gekoppeld voor bewoners van Midden-Delfland
(community-art). Het project is een samenwerking tussen Stichting Land Art Delft en de gemeente
Midden-Delfland (zie ook de subsidieaanvraag Community Art Biking Man).
Project
: Vakantiehuis De Hooiberg
Aanvrager
: Aan de Kwakel, dhr. M.J. Hoogendam
Toegekende subsidie
: € 13.518,Datum beschikking
: 04-04-2017
De subsidie is verleend voor het terugbrengen van een hooiberg, zoals deze hier vroeger heeft gestaan.
De authentieke hooiberg wordt ingericht voor gebruik als vakantiewoning. De kosten daarvoor worden
niet gesubsidieerd omdat dat buiten de doelstellingen van het fonds valt.
Project

: Restauratie Monstersche Sluis
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Aanvrager
: Stichting bevordering openstelling Monstersche Sluis
Toegekende subsidie
: € 100.000,Datum beschikking
: 14-03-2017
De sinds 1972 afgesloten Monstersche Sluis wordt weer geschikt gemaakt als scheepvaartsluis.
Hiermee wordt enerzijds historisch erfgoed (rijksmonument) in ere hersteld en anderzijds de
(recreatieve) beleving van het gebied flink verbeterd door de vaarverbinding tussen de haven van
Maassluis en het gebied Midden-Delfland.
Project
: Stal Schieweg 148
Aanvrager
: Dhr. F. Kleyweg
Toegekende subsidie
: € 10.972,76
Datum beschikking
: 31-01-2017
De subsidie is verleend voor herstelwerkzaamheden ten behoeve van het behoud van de stal bij de
boerderij aan de Schieweg 148. De stal heeft monumentale waarde als onderdeel van het ensemble van
boerderij en bijgebouwen.
Afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gestelde subsidies
Project
: Uitvoeringsprogramma Stad-Land 2017
Aanvrager
: Midden-Delfland Vereniging
Datum afwijzing
: (via mail)
Het Uitvoeringsprogramma Stad-Land 2017 betrof een voortzetting van het in 2015 gestarte programma
en kon nog gefinancierd worden uit het restbudget van de in 2015 verleende subsidie. De recentelijk
vastgestelde subsidie uit 2015 is daarvoor opnieuw opengesteld.
Project
: Maaslands IJsvermaak
Aanvrager
: Maaslands IJsvermaak
Datum afwijzing
: 25-04-2017
Het project betreft een tijdelijk evenement en valt daarmee buiten de subsidiedoelstellingen.
Project
: Fietsroute Zuidbuurt
Aanvrager
: KADE40
Datum afwijzing
: 14-04-2017
Het project betreft een tijdelijk evenement en valt daarmee buiten de subsidiedoelstellingen.
Project
: Community Art Biking Man
Aanvrager
: Stichting Land Art Delft
Datum afwijzing
: (via mail)
De subsidieaanvraag betrof een deel van het project Land Art Midden-Delfland. In overleg is besloten
het project als één geheel te beschouwen en te subsidiëren (zie verleende subsidies Land Art MiddenDelfland).
Overige mededelingen
Drie in 2013 en 2014 verleende subsidies, waarvan nog geen informatie is ontvangen over de uitvoering,
zijn aangeschreven omdat de subsidietermijn (bijna) is verstreken. Wanneer deze subsidies niet worden
verlengd ofwel binnen de daarvoor vastgestelde termijn een uitbetalingsverzoek wordt ontvangen, dan
worden deze subsidies gesloten en vloeit het toegezegde bedrag terug in het fonds. Dit betreft de
subsidies Hoogstamfruit Midden-Delfland (Groen Goud), Open Farm (Weiderij Horison) en Ecopassage
Schie (Provincie Zuid-Holland). Van deze laatste is een verzoek om verlenging van de termijn ontvangen
en toegekend.

5. Periode

– 13 mei t/m 26 september 2017

Verleende subsidies:
Project
Aanvrager
Verleende subsidie
Datum beschikking

: Buitenterrein Scoutcentrum Vlaardingen
: Scouting Vlaardingen
: € 100.000,: 22-09-2017
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Scouting Vlaardingen realiseert aan de Waterpoortweg in de Broekpolder een nieuw terrein voor 5
Vlaardingse scoutinggroepen, die als gevolg van het besluit over de Blankenburgtunnel een nieuwe
locatie nodig hebben. De subsidie wordt verstrekt voor de recreatieve inrichting van het buitenterrein,
met speelvelden, een padenstructuur en ontsluiting naar de Watersportweg, waarbij de openbare
recreatieve toegankelijkheid overdag wordt gewaarborgd.
Project
: Informatiepanelen Delflandse Trekvaarten
Aanvrager
: gemeente Midden-Delfland
Verleende subsidie
: € 2.500,Datum beschikking
: 21-08-2017
Met het project wordt beoogd langs de vroegere trekvaartroutes in Midden-Delfland informatie over de
historische trekvaarten te geven middels informatiezuilen en informatiepanelen. De achterzijden van de
informatiepanelen van het Vaarnetwerk Midden-Delfand&Westland worden hiervoor benut. De gemeente
Midden-Delfland heeft dit project overgenomen van de Stichting Cultuur&Recreatie Zuid-Holland.
Project
: Rieten dak Schieweg 156
Aanvrager
: Fam. van Noord
Verleende subsidie
: € 7.547,Datum beschikking
: 24-07-2017
De subsidie wordt verstrekt voor het renoveren van het rieten dak van de boerderij aan de Schieweg 156
in Delft. De aanvrager beoogt met het project de instandhouding van dit rijksmonument.
Bijgestelde subsidies:
Project
: Dwarshuisboerderij Commandeurskade 50
Aanvrager
: Dhr. E. Keijzer
Bijgestelde subsidie
: € 88.565,Datum bijstelling : 04-07-2017
Deze eerder verleende subsidie voor het in stand houden van de voormalige tuinderswoning aan de
Commandeurskade te Maasland is na verzoek van de aanvrager naar boven bijgesteld, op basis van
een locatiebezoek en nieuwe beoordeling.

-----
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