Vragen en antwoorden betreffende beëindiging Omgevingsfonds Midden-Delfland

Vraag
Wat is het Omgevingsfonds
Midden-Delfland?

Waarom wordt de
subsidieregeling Omgevingsfonds
MD beëindigd?

Per wanneer wordt de
subsidieregeling Omgevingsfonds
MD beëindigd?

Tot wanneer kan ik nog een
aanvraag subsidie
Omgevingsfonds MD indienen?
Op welke wijze kan ik nog een
aanvraag subsidie
Omgevingsfonds MD indienen?

Antwoord
Het Omgevingsfonds Midden-Delfland is een subsidieregeling
van het Recreatieschap Midden-Delfland. Onder voorwaarden
worden subsidies verstrekt voor projecten die de
leefomgevingskwaliteit van het gebied Midden-Delfland
verbeteren en die vallen binnen de subsidiecategorieën
Milieu, Natuur, Cultuur en Beleving.
De juridische basis voor het verstrekken van subsidies is de
Algemene Subsidieverordening Recreatieschap MiddenDelfland.
Per 31 december 2018 houdt het Recreatieschap MiddenDelfland op te bestaan. Het beheer van de recreatiegebieden
wordt voortgezet door de rechtsopvolger Coöperatief Beheer
Groengebieden Midden-Delfland (CBG).
Deze organisatie kan echter geen subsidieverordening
instellen. Omdat het fonds ook nagenoeg uitgeput is, heeft
het bestuur van het recreatieschap besloten de
subsidieregeling te beëindigen.
De subsidieregeling wordt beëindigd op 31 december 2018.
Vanaf die datum worden geen nieuwe subsidies meer
verleend. Subsidies die vóór 31 december 2018 zijn verleend,
lopen gewoon door zoals op de subsidieverleningsbrief is
vermeld.
U kunt nog subsidie Omgevingsfonds aanvragen tot uiterlijk
15 december 2018. Uw volledige aanvraag moet dan
ontvangen zijn bij Staatsbosbeheer (SBB beheert de
subsidieregeling voor het recreatieschap).
Het indienen van een subsidieaanvraag gaat – net als
voorheen – middels een volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier, uitleg van het project, kostenbegroting,
locatieaanduiding naar:
Recreatieschap Midden-Delfland
t.a.v. Omgevingsfonds Midden-Delfland
Postbus 341
3100 AH Schiedam
De aanvraag mailen kan ook, naar:
omgevingsfondsmd@staatsbosbeheer.nl

Ik heb een subsidie
Omgevingsfonds lopen. Wordt
die nu nog uitgekeerd?

LET OP: subsidieaanvragen kunnen NIET meer afgegeven
worden op het SBB-kantoor in Schiedam, vanwege verhuizing.
Voor reeds verleende subsidies Omgevingsfonds verandert er
niets, behalve het postadres. U kunt uw verzoek tot
uitbetaling van subsidie tot de in uw subsidieverlenings-brief
aangegeven einddatum indienen bij
CBG
t.a.v. Omgevingsfonds Midden-Delfland
Postbus 58174,

1040 HD Amsterdam
Ik wil een subsidie
Omgevingsfonds MD laten
uitbetalen. Hoe gaat dat in zijn
werk?

Via welke kanalen kan ik
informatie krijgen over de
subsidieregeling Omgevingsfonds
MD?
Wat gebeurt er met het
overgebleven budget uit het
Omgevingsfonds MD?

U kunt uw verzoek tot uitbetaling van subsidie tot de in uw
subsidieverleningsbrief aangegeven einddatum en vergezeld
van de daarin genoemde bewijsstukken indienen bij
CBG
t.a.v. Omgevingsfonds Midden-Delfland
Postbus 58174,
1040 HD Amsterdam
Op basis van de ingediende stukken en gemaakte kosten
wordt dan de uiteindelijke subsidie berekend. Deze kan gelijk
zijn aan of lager zijn dan het bedrag uit de subsidieverleningsbeschikking.
Via website Heerlijk Buiten:
www.heerlijkbuiten.nl/omgevingsfonds
Via email: omgevingsfondsmd@staatsbosbeheer.nl
Budget Omgevingsfonds wat ná 31 december 2018 overblijft,
wordt toegevoegd aan het Ontwikkelbudget Midden-Delfland,
waar het wordt ingezet ten behoeve van gebiedsontwikkeling.
De budgetten van reeds verleende, maar nog niet uitgekeerde
subsidies, blijft gereserveerd voor deze subsidies. Als subsidies
lager worden vastgesteld dan in de subsidieverlening is
aangegeven, dan vloeit het resterende bedrag ook naar het
Ontwikkelbudget Midden-Delfland.

