Subsidieregeling Groen in de Buurt,
Stadslandbouw-Voedselinitiatieven,
en Bomen 2018
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuurDB) van een bestuurscommissie als bedoeld in de
Verordening op lokaal bestuur, zijnde de rechtsopvolger van het Algemeen Bestuur (AB) van
een bestuurscommissie als bedoeld in de Verordening ;
b. ASA 2013: Algemene subsidieverordening Amsterdam 2013;
c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;
d. Groene bewonersinitiatieven: initiatieven van bewoners die gericht zijn op meer of beter
levend groen (flora) in hun buurt.
Artikel 1.2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013
De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze
regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Hoofdstuk 2 Groen in de Buurt
Artikel 2.1 Doel subsidieregeling
Doel van deze regeling is het realiseren van meer en beter levend groen (flora) in de buurt, zoals
aangegeven in de Agenda Groen en de gebiedsagenda’s. Het initiatief draagt bij aan een prettige
leefbare buurt.
Artikel 2.2 Subsidiabele activiteiten
Het Dagelijks Bestuur kan een eenmalige subsidie verlenen voor:
a. kleinschalige groene bewonersinitiatieven gericht op kwaliteits- of kwantiteitsverbetering van het
buurtgroen en,
b. informatie-, communicatie- of educatieprojecten over het belang en gebruik van het lokale groen.
Artikel 2.3 Criteria waaraan de aanvraag voor eenmalige subsidie wordt getoetst
Voor een groen bewonersinitiatief in een stadsdeel dat bijdraagt aan doel van deze regeling, kan het
Dagelijks Bestuur van het betreffende stadsdeel een eenmalige subsidie verlenen indien het initiatief
aan de volgende stadsdeelspecifieke criteria voldoet:
a. het initiatief moet passen binnen de kaders van zowel de Agenda Groen als de betreffende
gebiedsagenda;
b. de subsidieaanvraag wordt door één penvoerder ingediend en wordt door ten minste twee
volwassen bewoners die op een ander adres woonachtig zijn ondersteund;
c. aangrenzende buren moeten akkoord gaan met het plan;
d. de (beeld)kwaliteit van het plan moet minimaal gelijk zijn aan de huidige situatie, waarbij
eindbeelden en beheerintensiteit worden vastgelegd;
e. het initiatief vindt plaats in waarbij de volgende criteria gelden:
i.
het initiatief past bij de (semi) openbare ruimte van het stadsdeel;
ii.
iedereen moet kunnen deelnemen aan het project;
iii.
het initiatief past in de betreffende locatie.
Artikel 2.4 Subsidiabele kosten
1. Subsidiabele kosten zijn: kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het realiseren van de
activiteit en welke aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteit.
2. De subsidie voor kleinschalige groene bewonersinitiatieven bedraagt maximaal € 5.000,- per
aanvraag
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Artikel 2.5 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor kleinschalige groene bewonersinitiatieven bedraagt € 50.000,- per
kalenderjaar per stadsdeel voor de periode vanaf inwerkingtreding tot en met 31 december 2018.
Artikel 2.6 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 wordt bij de subsidieaanvraag voor
kleinschalige groene bewonersinitiatieven de volgende informatie overgelegd:
a. een beheerplan: het eventuele noodzakelijke beheer van het initiatief moet zijn geborgd en
aangeleverd worden door middel van een beheerplan en bijbehorende begroting;
b. een handtekeningenlijst waaruit blijkt dat het initiatief voldoende draagvlak kent in de buurt;
c. een visuele verbeelding waaruit blijkt hoe de gerealiseerde activiteit er na voltooiing uit ziet.
Artikel 2.7 Weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA 2013 kan het Dagelijks Bestuur een subsidie te
weigeren indien:
a. niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van dit hoofdstuk;
b. het initiatief niet past binnen de Agenda Groen;
c. het initiatief niet past binnen de gebiedsagenda’s van het stadsdeel;
d. het initiatief al is uitgevoerd voordat subsidieverlening heeft plaatsgevonden of aanvraag is
gediend;
e. het initiatief niet gericht is op bewoners uit de buurt of wijk;
f. het bewonersinitiatief een commerciële doelstelling heeft;
g. meer dan 10% van het aangevraagde bedrag bestemd is voor (professionele) ondersteuning;
h. de activiteit louter gericht is op vermaak;
i. de bijdrage bedoeld is om het voortbestaan van een (vrijwilligers)organisatie te financieren;
j. de bijdrage bedoeld is voor de exploitatie;
k. op basis van een andere regeling subsidie is verstrekt voor hetzelfde project.
Artikel 2.8 Aanvullende verplichtingen
Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de
volgende verplichtingen verbonden:
a. de activiteiten moeten binnen 1 jaar na subsidieverlening zijn voltooid;
b. de openbare ruimte wordt niet aan de openbaarheid onttrokken.
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Hoofdstuk 3 Stadslandbouw-Voedselinitiatieven
Artikel 3.1 Doel subsidieregeling
Het doel van deze regeling is verduurzamen van de voedselketen (stadslandbouw en voedsel),
conform de paragraaf ‘Stadslandbouw en voedsel’ uit de Agenda Groen.
Artikel 3.2 Subsidiabele activiteiten
Het college kan innovatieve activiteiten subsidiëren gericht op verduurzaming van de voedselketen.
Activiteiten gericht op een alternatieve wijze van productie, verwerking en distributie in de
voedselketen, de bewustwording over duurzaam voedsel, de herkomst van voedsel en/of duurzame
vormen van stadslandbouw komen voor subsidiering in aanmerking
Artikel 3.3 Criteria waaraan de aanvraag wordt getoetst
Voor innovatieve initiatieven op het gebied van verduurzaming van de voedselketen die bijdragen aan
het doel in artikel 3.1 van deze regeling, kan het college een eenmalige subsidie verstrekken indien de
activiteit past binnen de kaders zoals geschetst in de paragraaf ‘Stadslandbouw en voedsel’ uit de
Agenda Groen en aan minimaal drie van de volgende criteria voldoet:
a. er is sprake van een zekere mate van innovatie op het vlak van productie, verwerking en/of
distributie in de voedselketen;
b. de activiteit is op te schalen en kan elders worden ingezet en worden uitgebreid;
c. de activiteit is circulair en koppelt verschillende onderdelen van de voedselketen aan elkaar,
draagt bij aan verkorting van de voedselketen en zorgt voor waardebehoud van stromen in de
keten;
d. bijdraagt aan meervoudige doelstellingen (productie, educatie, participatie, duurzaamheid,
gezondheid);
e. de activiteit na eenmalige subsidie op zelfstandige wijze, eigen inkomsten of andere vorm van
financiering, kan worden voortgezet.
Artikel 3.4 Subsidiabele kosten
1. Subsidiabele kosten zijn kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het realiseren van de
activiteit en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn en resteren na aftrek van
bijdragen van derden.
2. De subsidie voor innovatieve initiatieven gericht op verduurzaming van de voedselketen
bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum bedrag per
subsidieaanvraag van € 5.000,- en een maximum bedrag per subsidieaanvraag van
€ 80.000,-.
Artikel 3.5 Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor innovatieve initiatieven gericht op verduurzaming van de voedselketen
bedraagt maximaal € 120.000,- per kalenderjaar voor de periode vanaf 2016 t/m 31 december 2018.
Artikel 3.6 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 wordt bij de subsidieaanvraag voor innovatieve
initiatieven gericht op verduurzaming van de voedselketen de volgende informatie overgelegd:
a. een beheerplan: het eventuele noodzakelijke beheer van het initiatief moet zijn geborgd en
aangeleverd worden door middel van een beheerplan en bijbehorende begroting;
b. een visuele verbeelding waaruit blijkt hoe de gerealiseerde activiteit er na voltooiing er uit
ziet.
Artikel 3.7 Weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA 2013 kan het college een subsidie geheel of
gedeeltelijk weigeren als:
a. niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van dit hoofdstuk;
b. het initiatief niet past binnen de Agenda Groen;
c. het initiatief al is uitgevoerd voordat subsidieverlening heeft plaatsgevonden;
d. het initiatief een commerciële doelstelling heeft;
e. de activiteit louter gericht is op vermaak;
f. op basis van een regeling subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteit;
g. de bijdrage bedoeld is om het voortbestaan van een (vrijwilligers)organisatie te financieren.
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Artikel 3.8 Aanvullende verplichtingen
Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de
volgende verplichtingen verbonden:
a. activiteiten moeten binnen 1 jaar na subsidieverstrekking zijn voltooid;
b. de openbare ruimte wordt niet aan de openbaarheid onttrokken.
Artikel 3.9 Verantwoording
In aanvulling op artikel 14, tweede lid, van de ASA 2013 bevat de aanvraag tot subsidievaststelling:
a. kopieën van originele facturen;
b. kopieën van betaalbewijzen.

Hoofdstuk 4 Bomen
Artikel 4.1 Begripsbepaling
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. boom: aanplant met een stamomtrek van minimaal 20 cm 1 meter van de grond, niet
zijnde een niet winterharde boom, knot-, lei of vormbomen of exoten;
b. groeiplaatsverbetering: verbeteren of vervangen van de grond voorafgaand aan ht
planten van de boom/bomen;
c. kosten arbeid: vergoeding voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door een
bedrijf dat:
i. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en
ii. in het bezit is van het certificaat Groenkeur – Boomverzorging;
d. vaste grond: buiten in de grond, dus niet in een pot of bak.
Artikel 4.2 Doel regeling
Het doel van deze regeling is het stimuleren bomen te planten teneinde het bomenbestand op peil te
houden. De aanwezigheid van bomen heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en
heeft een gunstige invloed op de reductie van regenwaterafstroming, het verlagen van de
hoeveelheid fijn stof en schadelijke gassen, het stedelijke warmte-eiland-effect en de biodiversiteit in
de stad.
Artikel 4.3 Subsidiabele activiteiten
Het college kan eenmalige subsidie verlenen voor het aanplanten van één of meer bomen in vaste
grond.
Artikel 4.4 Subsidieplafond
1. Het college stelt voor de activiteiten die volgens dit hoofdstuk voor subsidie in aanmerking
komen een subsidieplafond vast van € 50.000,- voor de duur van deze regeling;
2. Het college kan per aanvraag:
a. maximaal 100% van de kosten van een boom, tot een maximum van € 5.000,- per
boom;
b. maximaal 100% van de kosten van arbeid, tot een maximum van € 30.000,Artikel 4.5 Subsidiabele kosten
1. Subsidiabele kosten zijn de kosten die door de aanvrager worden gemaakt en rechtstreeks
betrekking hebben en naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn, voor de aanschaf,
het aanplanten, groeiplaatsverbetering en transport van één of meer bomen;
2. De kosten van arbeid.

Artikel 4.6 Criteria waaraan de aanvraag wordt getoetst
Grondeigenaren of andere gerechtigden van gronden kunnen in aanmerking komen voor subsidie
voor de aanplant van één of meer bomen, indien:
a. de aanplant een positief effect heeft op de biodiversiteit;
b. de aanplant de regenwaterafstroom positief beïnvloed;
c. de aanplant het hitte-eiland-effect positief beïnvloed;
d. de aanplant bijdraagt aan het op peil houden of vergroten van de omvang van het
bomenbestand.
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Artikel 4.7 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 wordt bij de subsidieaanvraag,
a. bewijs van eigendom of anderszins gerechtigd op het gebruik van de grond;
b. overzicht van uit te voeren werkzaamheden, waaronder een beplantingsplan, ontwerp, de
maat van de boom en de soort van de boom;
c. voor zover deze betrekking heeft op kosten van arbeid overgelegd;
een kopie van het certificaat Groenkeur – Boomverzorging;
Artikel 4.8 Weigeringsgronden van de subsidie
1. In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de ASA 2013 weigert het college een subsidie te
verlenen als:
a. de aanplant een herplant ter uitvoering van de voorwaarde verbonden aan een
omgevingsvergunning voor het kappen van een houtopstand betreft;
b. er gegronde vrees bestaat dat de aanvrager niet zal aanplanten conform het
beplantingsplan;
c. de kosten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

Artikel 4.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de
volgende verplichtingen verbonden:
a. de aanplant moet binnen het eerstvolgende plantseizoen (oktober-maart) na
subsidieverlening zijn gerealiseerd;
b. een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid
gesteld de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren.
Artikel 4.10 Verantwoording
In aanvulling op artikel 14, tweede lid, van de ASA 2013 bevat de aanvraag tot subsidievaststelling:
a.
kopieën van originele facturen;
b.
kopieën van betaalbewijzen;
c.
foto’s van geplante bomen.
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 5.1 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2018.
2. Deze regeling vervalt van rechtswege op 31 december 2018.
3. Deze regeling wordt aangehaald als: Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling
Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018.
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