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Spelregels voor deelname    

Voorwaarden initiatief  

• De initiatieven worden uitgevoerd in de gemeenten Bergen of Heiloo  

• Het initiatief zorgt ervoor dat de openbare ruimte klimaatadaptiever wordt. Lees hier meer 
over wat dat kan inhouden.  

• Bewoners uit de directe omgeving zijn in de lead en dragen zichtbaar bij aan het initiatief;  

• Activiteiten vinden altijd plaats met inachtneming van de geldende corona maatregelen. Bij 
twijfel worden adviezen van het RIVM aangehouden.   

• De initiatiefnemers ondertekenen een adoptiecontract met de gemeente. Zij zijn dan zelf 
verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.  

Voorwaarden plan en financiering  

• Het initiatief heeft een uitvoeringsplan gemaakt en ingediend bij het projectteam van Groen 
Kapitaal in de Buurt:  

o Het plan heeft een looptijd van max 1 jaar;  
o Het plan bevat: een begroting; een kaart/plattegrond; foto’s van de huidige situatie; 
o Bij het plan wordt een handtekeningenlijst gevoegd waarop wordt aangetoond dat 

minimaal 5 bewoners uit de directe omgeving van het initiatief betrokken zijn. Op 
deze lijst staat van elke ondertekenaar hun naam, adres en een handtekening.  

• Ingediende plannen worden beoordeeld door het team van Groen Kapitaal in de Buurt en 
medewerkers van de gemeente. 

• Het initiatief krijgt op basis van een goedgekeurd plan budget toegekend.  

• Bonnetjes en facturen worden bewaard en in de vorm van een eindverantwoording gedeeld 
met het Groen Kapitaal in de Buurt team.   

• Bij geschillen of complexe vraagstukken is de desbetreffende gemeente doorslaggevend bij 
het goedkeuren van een ingediend plan of delen van een plan.   

Voorwaarden ondersteuning  

• Het team van Groen Kapitaal in de Buurt en medewerkers van de gemeente kunnen zorgen 
voor kaartmateriaal en andere nodige gebiedsinformatie;  

• Deelnemende initiatieven krijgen een coach aangewezen uit het Groen Kapitaal in de Buurt 
team. De coach is altijd het eerste aanspreekpunt;  

o De coach en de andere leden van het team kunnen ondersteuning bieden op het 
gebied van kennis (ecologische kennis, maken van een begroting, benaderen 
buurtbewoners etc.) en tips voor maken van een sterk plan. Daarnaast kunnen zij 
zorgen voor toegang tot bepaald materiaal en eventueel externe expertise;  

• Het initiatief is zelf verantwoordelijk voor het schrijven van het plan en de begroting. De 
coach adviseert hierover.   

 

https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/buurt
https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/buurt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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Veelgestelde vragen  

Waar mag het budget aan worden uitgegeven?   

► Plantmateriaal. De inkoop hiervan kan in overleg centraal worden georganiseerd, maar het 
initiatief kan het ook zelf regelen;  

► Gereedschap. Er is ook veel beschikbaar bij de gemeentelijke groendienst en bij Landschap 
Noord-Holland, dit kan in overleg gebruikt worden;  

► Materiaal voor borders en plantenbakken; 
► Grondwerk. Het grondwerk kan centraal georganiseerd worden: als meerdere initiatieven in dit 

traject een aannemer nodig hebben kan het goedkoper zijn om dit gezamenlijk te doen.  
► We vergoeden geen proceskosten (bijvoorbeeld uren).  

Hoe kunnen we materiaal afvoeren?  

► Materiaal dat wordt verwijderd, zoals tegels of grond, kunnen met behulp van de groendienst 
worden afgevoerd. De coach kan dit faciliteren.   

Kan ik ook een plan voor mijn eigen tuin indienen?  

► Dit traject is voor initiatieven in de openbare ruimte. Initiatieven die niet op gemeentegrond 
plaatsvinden moeten wel toegankelijk zijn en onderdeel van het straatbeeld. Denk bijvoorbeeld 
aan een schoolplein, een terrein van een woningbouwcorporatie, geveltuintjes etc. Dit dan altijd 
in overleg.   

 

Heb je nog geen antwoord op al je vragen? Neem dan contact op met Minella Haazelager via 
minella@mnh.nl  

 

mailto:minella@mnh.nl

