Paragraaf 4.19 Groene icoonprojecten
Artikel 4.19.1 Subsidiabele activiteit
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a.

het ontwerp van een groen icoonproject, of

b.

het realiseren van een groen icoonproject.

Artikel 4.19.2 Criteria
1.

Subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1 wordt slechts verstrekt als een ruimte in de
bebouwde kom van tenminste 1.000 m2 beschikbaar is voor de realisatie.

2.

Subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, wordt slechts verstrekt als het
icoonproject:
a.

bijdraagt aan klimaatadaptatie, waarbij relevante aspecten zijn:
i. de relatie met de gemeentelijke of regionale stresstest klimaatadaptatie
conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie;
ii. het voorkomen van opwarming van de omgeving;
iii. het voorkomen van overstroming op de locatie en in de directe
omgeving, en
iv. het voorkomen van droogte op de locatie en in de directe omgeving.

b.

bijdraagt aan biodiversiteit, waarbij relevante aspecten zijn:
i.

het beplanten met inheemse kruiden, struiken of bomen;

ii.

de variatie aan inheemse soorten;

iii.

de aansluiting van het icoonproject op andere groene structuren in de
omgeving, als onderdeel van een groter natuurlijk systeem;

iv.

het treffen van voorzieningen voor diersoorten, bijvoorbeeld
nestkasten, vleermuiskasten of insectenhotels, en

v.
c.

het opstellen van een beheerplan.

maatschappelijke waarde heeft, waarbij relevante aspecten zijn:
i.

de beleefbaarheid voor een breed publiek;

ii.

het inrichten van het project met recreatieve voorzieningen;

iii.

ontmoeten en bewegen;

iv.

de relatie met de omgeving, en

v.

het betrekken van inwoners en bedrijven bij de planvorming,
uitvoering en beheer.

d.

iconisch is, waarbij relevante aspecten zijn:
i.

de creativiteit van het project;

ii.

de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

iii.

beeldbepalend voor de omgeving, en

iv.

vernieuwende of inspirerende inzichten geeft in energietransitie,
circulariteit, klimaatadaptatie of biodiversiteit.

3.

Aan de subsidiabele activiteit, als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, wordt een score
van maximaal 100 punten toegekend.

4.

De punten worden als volgt over de criteria verdeeld:
a.

maximaal 30 punten voor de bijdrage aan selectiecriterium klimaatadaptatie;

b.

maximaal 30 punten voor de bijdrage aan selectiecriterium biodiversiteit;

c.

maximaal 20 punten voor de bijdrage aan selectiecriterium maatschappelijke
waarde, en

d.

maximaal 20 punten voor de bijdrage aan selectiecriterium iconisch.

Artikel 4.19.3 Weigeringsgronden
De subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, wordt geweigerd als aan de activiteit minder
dan 60 punten wordt toegekend.

Artikel 4.19.4 niet-subsidiabele kosten
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.3.5 wordt geen subsidie verstrekt voor:
a.

grondverwerving;

b.

ambtelijke inzet;

c.

kosten voor gebouwen, tenzij het de vergroening van het gebouw betreft, en

d.

marketing voor commerciële doeleinden.

Artikel 4.19.5 Aanvrager
De subsidie wordt alleen verstrekt aan een gemeente of een samenwerkingsverband bestaande uit
ten minste een gemeente en de grondeigenaar.

Artikel 4.19.6 Hoogte
1.

De subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1 onderdeel a, bedraagt 50% van de subsidiabele
kosten, met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000.

2.

De subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, bedraagt 50% van de subsidiabele
kosten, met een minimum van € 30.000 en een maximum van € 100.000.

Artikel 4.19.7 Adviescommissie
1.

Volledige aanvragen om subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, worden voor
advies voorgelegd aan een door Gedeputeerde Staten ingestelde Adviescommissie.

2.

De adviescommissie beoordeelt of een aanvraag voldoet aan artikel 4.19.2, tweede lid, en
adviseert over de toekenning van het aantal punten.

Artikel 4.19.8 Wijze van verdeling
1.

Aanvragen als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, die voor subsidie in aanmerking
komen, worden op basis van een onderlinge vergelijking in een rangorde geplaatst.

2.

De rangorde wordt bepaald door toepassing van de in artikel 4.19.2 opgenomen
selectiecriteria met de daaraan gegeven weging van die criteria. Het totaal aantal punten
dat na toepassing van deze criteria wordt behaald, bepaalt de plaats in de rangorde.

Artikel 4.19.9 Verplichtingen
1.

De ontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel a, is verplicht in het
ontwerp:
a.

aandacht te besteden aan klimaatadaptatie door:
i. de uitkomsten van gemeentelijke of regionale stresstest
klimaatadaptatie conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te
verwerken, en
ii. bij te dragen aan het voorkomen van:

b.

1.

droogte,

2.

wateroverlast op de locatie of in de omgeving, of

3.

opwarming van de omgeving;

aandacht te besteden aan biodiversiteit, door:
i. minimaal 500 m2 te beplanten met inheemse kruiden, struiken of
bomen;
ii. gebruik te maken van een variatie aan inheemse kruiden, struiken of
bomen;
iii. voorzieningen te treffen voor diersoorten, bijvoorbeeld nestkasten,
vleermuiskasten of insectenhotels, en
iv. het opstellen van een beheerplan.

c.

aandacht te besteden aan maatschappelijke waarde, door:
i. het realiseren van recreatieve voorzieningen, en
ii. inwoners betrokkenen uit de omgeving te betrekken bij het ontwerp; en

d.
2.

aandacht te besteden aan het iconische van het project.

De ontvanger van subsidie, als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, stelt het
icoonproject kosteloos toegankelijk voor het publiek.

Artikel 4.19.10 Aanvraag
Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 4.19.1, onderdeel b, kan worden ingediend vanaf
9.00 uur op 1 juni 2021 tot en met 16.00 uur op 29 oktober 2021.

Toelichting
Paragraaf 4.19 Groene Icoonprojecten
Artikel 4.19.1
Subsidie kan worden aangevraagd voor het ontwerp, voor de realisatie van het icoonproject of
voor beide onderdelen. De subsidie voor het ontwerp wordt verleend volgens het principe ‘first

come, first serve’. Het doel van de subsidie voor het ontwerp is een ontwerp of tekening van het
voorgenomen groene icoonproject. Het ontwerp zal in de praktijk vaak worden gemaakt door een
architect of andere adviseur. De aanvragen van de subsidie voor realisatie worden met elkaar
vergeleken, waarbij het beste project als eerste subsidie ontvangt. Het doel van deze subsidie is
het daadwerkelijk realiseren van het groene icoonproject.

Artikel 4.19.2
Eerste lid
De subsidie voor het ontwerp en de realisatie wordt alleen verleend als het project minstens 1.000
m2 omvat. Dit hoeft geen aaneengesloten gebied te zijn. Verschillende delen van openbaar groen
die gezamenlijk één groen icoonproject vormen, bijvoorbeeld in woonwijken, kunnen dus ook
gesubsidieerd worden.
Als de subsidie voor het ontwerp eenmaal is verleend, geldt een aantal verplichtingen waar het
ontwerp aan moet voldoen. Bij het maken van het ontwerp moet de architect hier rekening mee
houden. Deze verplichte punten voor het ontwerp zijn hetzelfde als de criteria op basis waarvan de
adviescommissie de ontwerpen beoordeelt in het kader van subsidie voor de realisatie.

Tweede lid
De ingediende plannen voor de realisatie van het icoonproject worden aan een adviescommissie
voorgelegd en beoordeeld. Centraal staat de bijdrage aan biodiversiteit, klimaatadaptatie,
maatschappelijke waarde en de mate waarin het project iconisch is.

Artikel 4.19.4
Kosten voor gebouwen zijn niet-subsidiabel. Voorbeelden van gebouwen zijn winkels, schuren of
cafetaria’s. Deze zijn niet subsidiabel omdat ze niet bijdragen aan de doelen van deze subsidie.
Klimaatadaptieve maatregelen of maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit van gebouwen
zijn wel subsidiabel. Voorbeelden hiervan zijn het afkoppelen van regenwater of het realiseren van
een groen dak. Kosten voor bouwwerken zoals vlonders, uitkijktorens of bankjes zijn wel
subsidiabel omdat ze bijdragen aan de maatschappelijke waarde.
Ambtelijke inzet (uren) vanuit de gemeente is niet subsidiabel.

Artikel 4.19.9
Subsidie voor het ontwerpen van een groen icoonproject wordt verleend als een ruimte van 1.000
m2 beschikbaar is en een gemeente betrokken is bij de aanvraag. In artikel 4.19.9 staan de
verplichtingen waar het ontwerp van het icoonproject aan moet voldoen. Deze verplichtingen
komen in hoofdlijnen overeen met de criteria waarop de subsidie aanvragen voor de uitvoering
van het project worden beoordeeld.

Staatssteun:

Als de grond waarop het groene icoonproject wordt gerealiseerd eigendom is van de gemeente, is
geen sprake van staatssteun. Als de grondeigenaar is van een bedrijf, kan in bepaalde gevallen wel
sprake zijn van staatssteun. Als dat het geval is, moet het bedrijf een de-minimis verklaring
ondertekenen.

