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Financieel en juridisch kader 
Beschikbaar budget:  € 444.070,-- 
Doel:    Versterking van het recreatieve routenetwerk IJsselmonde 
Grondslag:  Besluit van de provincie Zuid-Holland (PZH-2018-636485284 (DOS-2007- 

0009522), zoals verwoord in een brief van de Provincie Zuid-Holland aan de 
Landinrichtingscommissie  

Cofinanciering:  Cofinanciering is niet vereist vanuit de provincie Zuid-Holland. De 
Landschapstafel vindt cofinanciering wel een pré. 

Start:   Er is geen uiterste startdatum. Wel dient de aanvrager tijdig te starten om  
voor de uiterste afrondingsdatum het project gereed te hebben. 

Afronding:  Projecten dienen uiterlijk op 31 december 2022 te zijn afgerond en de 
inhoudelijke en financiële verantwoording dient uiterlijk op 31 maart 2023 bij 
de penvoerder van de Landschapstafel IJsselmonde te zijn ingeleverd. 

 

Inhoudelijk kader 
Harde criteria vanuit de Landschapstafel  
• Het project sluit goed aan bij de ambities zoals deze zijn beschreven in het visiedocument 

‘Landschapspark eiland IJsselmonde’ (http://www.groenijsselmonde.nl/visie-landschapspark/) 
• Het project betekent een versterking van de recreatieve routestructuur op IJsselmonde. Het gaat 

hierbij om fysieke investeringen. Het project heeft een bovenlokale betekenis. 
• Projecten voor alle recreatieve routegebonden activiteiten (op het land en op het water) kunnen 

in aanmerking komen voor een bijdrage. 
• Het moet gaan om een project in het buitengebied of met een directe relatie met het 

buitengebied. 
• Door de realisatie wordt de ruimtelijke kwaliteit en de biodiversiteit niet aangetast, idealiter 

nemen beide juist toe. 
• Een project kent altijd een projecttrekker die zorgdraagt voor de inzet van de benodigde 

mensen en middelen en die tijdens de projectuitvoering en na afronding de verantwoordelijkheid 
neemt voor het aanleveren van de benodigde gegevens voor de subsidieverantwoording. 

• Het indienen van een aanvraag is niet voorbehouden aan deelnemers aan de Landschapstafel 
IJsselmonde. Ook verenigingen, stichtingen en ondernemers kunnen een aanvraag indienen. 

• De financiering van het project is geregeld. De maatschappelijke baten zijn hoger dan de 
maatschappelijke kosten (financieel en anderszins). Er is maatschappelijk draagvlak voor het 
project. 

• Het beheer en onderhoud is duurzaam (minimaal 7 jaar) geregeld. 
• De minimale bijdrage per project is € 2.500,--. De maximale bijdrage per project bedraagt in 

beginsel € 50.000,--. In uitzonderlijke gevallen kan, mits goed gemotiveerd, van dit 
maximumbedrag worden afgeweken. 

Aanvullende criteria die de prioritering bepalen  
Naast de harde criteria zijn er aanvullende criteria. Hiervoor geldt: hoe beter de score, hoe hoger het 
project op de prioriteitenlijst komt. Deze criteria zijn (in willekeurige volgorde): 
• Mate waarin partijen bereid en in staat zijn om cofinanciering te leveren (idealiter minimaal 50% 

van de totale investering). 
• Mate waarin er een bepaalde urgentie is, een reden dat de maatregel juist nu genomen moet 

worden. 
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• Mate waarin het recreatieve routenetwerk wordt versterkt: 
o Is bij de voorgestelde maatregel sprake van een missing link in de huidige routestructuur? 
o Leidt de maatregel ertoe dat er voor recreanten meer mogelijkheden ontstaan om te variëren 

(in afstand, in beleving, ander rondje)? 
o Worden bijzondere plekken benut? Denk bijvoorbeeld aan cultuurhistorisch interessante 

dijkjes. 
• Mate waarin de investering leidt tot een win-win-situatie: 

o Is de maatregel behalve recreatief ook utilitair van belang? 
o Is de maatregel voor 1 modaliteit van belang, of voor meerdere (bijv wandelaars, fietsers en 

skaters)? 
o Leidt de maatregel ook tot winst voor bijvoorbeeld landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit 

of klimaatdoelen? 
• De maatschappelijke meerwaarde (Denk bijvoorbeeld aan de verwachte omvang van het gebruik, 

het bedienen van specifieke groepen). 
• De Landschapstafel IJsselmonde streeft ernaar om aanvragen van meerdere partijen te 

honoreren en verspreid over het gebied tot impulsen te komen. 

Proces 
• Projecten kunnen worden ingediend in de periode van 1 juni 2020 tot 1 december 2020. 
• Binnen 6 weken na de sluitingsdatum (1 december 2020) worden de ingediende voorstellen 

beoordeeld en wordt door het bestuur van de Landschapstafel IJsselmonde besloten welke 
projecten financiering ontvangen en in welke omvang. Alle indieners krijgen bericht van het 
genomen besluit, met daarbij een motivatie over dit besluit. 

• Het bestuur van de Landschapstafel IJsselmonde zal besluiten of het volledige budget wordt 
toegekend aan de in de genoemde periode ingediende projecten. Het bestuur kan er voor kiezen 
om een deel van het budget te reserveren voor een of meer volgende periodes waarin projecten 
kunnen worden ingediend of om dit geld niet uit te keren. 

• Indien er dringende redenen zijn om over een project eerder tot besluitvorming te komen dan 1 
december 2020, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend. Het is aan het bestuur van de 
Landschapstafel om te besluiten of hieraan gehoor wordt gegeven. 

• De ambtelijke organisatie van de Landschapstafel IJsselmonde zal aan het bestuur een advies 
geven over de te honoreren aanvragen. 

• Bij een positief besluit van het bestuur van de Landschapstafel IJsselmonde ontvangt de 
aanvrager een beschikking met daarin de financieringsvoorwaarden.  

• Bij een positief besluit van het bestuur van de Landschapstafel IJsselmonde zal het volledige 
toegekende bedrag binnen 6 weken na het afgeven van de beschikking worden overgemaakt op 
de bankrekening van de aanvrager. 

 
Postadres en contactpersoon 
• Projecten kunnen digitaal worden ingediend bij de penvoerder van de Landschapstafel 

IJsselmonde (gemeente Hendrik-Ido Ambacht). U kunt uw aanvraag richten aan de heer Erwin 
Blanker onder vermelding van ‘Versterking recreatief routenetwerk IJsselmonde’.  
Het mailadres is: ehj.blanker@h-i-ambacht.nl 
 

• Voor vragen kunt u terecht bij Rob Berkers, procesmanager van de Landschapstafel IJsselmonde 
(r.berkers@berkersadvies.nl, tel. 06 – 3616 5934). 


