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Groen aan de Buurt
Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden.
Deze bewoners leveren zo zelf een bijdrage aan de verbetering van de natuur in en rondom steden en
dorpen. Het programma Groen aan de Buurt begeleidt en ondersteunt bewoners en gemeenten bij het
realiseren van groene bewonersinitiatieven. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en zorgt
voor kennisuitwisseling. Het programma creëert een leernetwerk, waarbinnen overheden van elkaar
kunnen leren.

Themabijeenkomst 5 april 2018
Gedurende de looptijd van het programma organiseren we diverse themabijeenkomsten. De tweede
themabijeenkomst vond plaats op 5 april, landgoed Oostbroek in de Bilt. Het thema van deze bijeenkomst
was financieringsmogelijkheden voor lokale initiatieven. Na enkele presentaties over verschillende
bestaande financieringsmogelijkheden gingen de aanwezigen met elkaar aan de slag aan de hand van
vragen die met elkaar waren geformuleerd. Bij de werksessie waren veertien vertegenwoordigers van
gemeenten, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland
aanwezig.
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Vouchers Beleef en Bewonder
De voucherregeling Beleef en Bewonder was een regeling voor groene burgerinitiatieven van de provincie
Utrecht, uitgevoerd door de Groen aan de Buurt organisatie. De regeling was opengesteld in het najaar van
2017 en er konden bedragen van € 500 of € 1000 worden aangevraagd.
Met deze regeling werden in totaal 184 aanvragen gehonoreerd voor de uitvoering van een grote diversiteit
aan projecten: groene schoolpleinen, pluktuinen, bloemen voor insecten, ijsvogelwanden, etc. Het budget
voor de regeling was € 170.000 en dit budget was ruim overvraagd. Er is dus veel animo voor deze
regeling geweest.
De provincie Utrecht denkt na over een nieuwe regeling. Hoe deze er uit gaat zien en wanneer deze wordt
opengesteld, is nog niet duidelijk.

Subsidieregeling Klimaatactief
Klimaatactief is een nieuwe regeling van Waterschap Rivierenland. De regeling is bedoeld om Inwoners,
verenigingen en stichtingen helpen bij uitvoeren van maatregelen om beter met weersextremen om te
kunnen gaan, zoals droogte en hoosbuien. Het gaat dus om maatregelen die de leefomgeving
klimaatbestendiger maken (tuin, straat, groene daken, gezamenlijke terreinen).
De looptijd is van 2018 t/m 2020 en het budget is € 500.000. Rivierenland geeft vanuit deze regeling
cofinanciering. De hoogte van het bedrag en het cofinancieringspercentage is afhankelijk van het type
project.
De regeling geldt ook voor een stuk van de provincie Utrecht. Vianen ligt al in het werkgebied van
Waterschap Rivierenland en in 2019 komen hier de huidige Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en
Leerdam hoogstwaarschijnlijk ook bij (nieuwe gemeente Vijfheerenlanden).
Meer informatie is te vinden via https://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-enaanvragen/subsidies/subsidieregeling-klimaatactief.html

Regeling Blauwe Bewoners Initiatieven
Ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een regeling voor burgerinitiatieven. Sinds 2018 is
deze regeling actief en bewoners kunnen maximaal € 5.000 aanvragen voor een maatschappelijk project
dat is gericht op het vergroten van het waterbewustzijn. Het betreft bijvoorbeeld de inrichting van een
groenblauw schoolplein, onttegelen van tuinen door een buurt of de aanleg van een klompenpad met
waterelementen. Per jaar is € 100.000 beschikbaar.
Meer informatie is te vinden via www.hdsr.nl/blauwinitiatief

K.F. Heinfonds
Het K.F. Heinfonds ondersteunt op verschillende manieren initiatieven en individuen in de regio Utrecht.
Het fonds ondersteunt onder andere kleine buurtinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen of die ten
goede komen aan natuur en milieu. Groene buurtinitiatieven passen daarmee goed bij de doelstellingen
van het fonds. De maximale bijdrage voor kleine initiatieven is € 500.
Meer informatie hierover is te vinden via https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven
Samen met het Prins Bernard Cultuurfonds en het Elise Mathilde Fonds denkt het K.F. Heinfonds na over
een regeling voor groene buurtinitiatieven. Ten tijde van de themabijeenkomst was hier nog niet meer
duidelijkheid over. De fondsen hebben nog enkele vragen, die eerst beantwoord moeten worden. Een deel
van deze vragen is aan de orde gesteld in de werksessie, later in deze themabijeenkomst.
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Werksessie
Na de presentaties gingen de aanwezigen met elkaar aan de slag. Allereerst werd er plenair een lijst met
vragen opgesteld waarvan de aanwezigen vonden dat ze beantwoord moeten worden. Aan de hand van
deze vragen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.
Bij dit gesprek werd in eerste instantie gebruik gemaakt van de
fish bowl methode. Drie deelnemers voeren een gesprek en
bevragen elkaar, terwijl de rest van de zaal luistert. Als er
iemand van de toehoorders iets toe wilde voegen, kwam hij of zij
naar voren om één van de andere gesprekvoerders af te lossen.
Zo liep het gesprek door, terwijl er telkens andere personen aan
deel namen.
Veel van de vragen werden bij dit onderdeel al (deels)
behandeld.

Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen in groepjes. Ieder groepje werkte kennis en ervaringen die tijdens
de themabijeenkomst waren opgedaan uit in een zogenaamde praatplaat: een visuele verbeelding van de
drie belangrijkste onderdelen. Bij de groepjes was veel overlap. Vanuit Groen aan de Buurt hebben we de
belangrijkste uitkomsten van de groepjes zelf ook weer omgezet in een visuele verbeelding.
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Bouwblokmethode
Soms willen initiatiefnemers van een lokaal groen project gelijk een groot resultaat boeken. Maar vaak is
het juist beter om het grote project op te delen in kleinere onderdelen (bouwblokken) die je stap voor stap
realiseert.

Dat leidt tot haalbare stappen die ook sneller
resultaat opleveren. En dat is weer goed voor de
motivatie van de betrokkenen. Het is ook een goede
vorm van verwachtingen management, want een
groot project realiseren kan langer duren dan je van
tevoren denkt.

Geld en ondersteuning
Voor de uitvoering van een project is geld van belang. Daar ging deze themabijeenkomst ook over. Maar
minstens zo belangrijk is een goede ondersteuning vanuit de gemeente (of andere organisatie). Het is
belangrijk dat daar capaciteit voor is. Hoe eenvoudig een project ook kan lijken, toch kan het voor
initiatiefnemers ingewikkeld zijn en ze hebben daarom goede ondersteuning nodig. Op die manier worden
zorgen weggenomen en kunnen projecten sneller uitgevoerd worden.

Een onderdeel van die ondersteuning is het verwijzen
naar de goede plekken waar een initiatiefnemer
financiering kan aanvragen. Er zijn meer mogelijkheden
voor financiering dan vaak wordt gedacht. Vaak zijn ze
nog onbekend. Ook fondsen en/of overheden kunnen
naar elkaar doorverwijzen, als een project beter past bij
een andere financiële regeling dan bij de eigen regeling.
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Maatschappelijke meerwaarde
Voor de realisatie van groene bewonersprojecten is financiering nodig. Tegelijkertijd leveren deze projecten
ook veel op. Deze maatschappelijke meerwaarde bestaat o.a. uit de inzet van vele vrijwilligersuren, lokale
betrokkenheid, inspiratie en de positieve effecten op de biodiversiteit. Deze meerwaarde laat zich echter
moeilijk omzetten in geld. De factuur hiervoor kun je nergens indienen. Het is belangrijk de
maatschappelijke meerwaarde van burgerinitiatieven in te zien en te benoemen.
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