
Deelnamevoorwaarden Groenfonds 2018-2023 
 
1. Het perceel of element waarom het gaat, bevindt zich in het Reconstructiegebied Midden-
 Delfland, de Groeneveldse polder, het landelijk gebied van de gemeente Delft (muv polder 
 van Biesland), het agrarisch gebied ten oosten van de A13 (Oude Leede e.o.) of Schieveen.  
 
2. Uitgesloten zijn: 
  - gronden waarvoor al andere ‘financiële dragers’ bestaan (de Bergboezem);  
 - recreatie- en natuurgebieden;  
 - bebouwd gebied;  
 - gronden van het Hoogheemraadschap/met een waterfunctie (vaarten/kanalen); 
 - gronden waar vergoedingen voor particulier natuurbeheer of voor ‘Boeren voor natuur’ van 
 kracht zijn. Hier kan wel worden deelgenomen voor maatregelen die niet aan het grasland 
 raken (zeldzame huisdierrassen, landschaps- en cultuurhistorische elementen).  
  
3. De aanvrager heeft voor de volledige contractperiode van 6 jaar (aantoonbaar) het gebruiksrecht 
 van de gronden of gebouwen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.  
 
4. De aanvrager houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving en houdt het land in zogeheten 
 goede landbouw- en milieuconditie, net zoals dat wordt vereist voor het ontvangen van 
 toeslagrechten en andere subsidies. Als de Europese en Nederlandse voorwaarden voor het 
 ontvangen van directe betalingen veranderen, veranderen de deelnamevoorwaarden voor 
 het puntensysteem mee. Aanpassing vindt ook plaats wanneer maatregelen waarvoor nu 
 nog een vergoeding gegeven mag worden, in de toekomst verplicht worden, bijv. in het  kader 
 van de vergroening. 
 
5. De aanvrager is in het bezit van een bedrijfsnatuurplan. Is dit niet het geval, dan kan dit collectief 
 met Vockestaert worden geregeld. Bij deelnemers die al een bedrijfsnatuurplan hebben, zal 
 dit actueel worden gehouden door middel van een inlegvel dat bij de controles aan het plan 
 zal worden toegevoegd.  
 
6. Het bedrijf/erf/woning en bijbehorende beplanting zien er representatief (verzorgd, opgeruimd) 
 uit. Dit zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:  
 a. rijkuilen of stapels grote balen bij voorkeur uit het zicht. Als dat niet mogelijk is, dan in elk 
 geval geen rondslingerende autobanden, plastic e.d.;  
 b. geen permanente schots en scheef in het zicht staande werktuigen en wagens;  
 c. geen zwerfafval, hopen puin, oud ijzer e.d. in het zicht.  
 
7. Als er weidevogels aanwezig zijn, dient de aanvrager deel te nemen aan weidevogelbeheer via het 
 ANLb of mozaïekbeheer via het Groenfonds. In alle andere gevallen zal de controleur de 
 aanwezigheid van weidevogels controleren vóór aanvang van het maaien, de deelnemer 
 hierover inlichten (er mag dan niet gemaaid worden) en nadere afspraken maken.  
 
8. De aanvrager ontvangt voor de maatregelen die bij het Groenfonds worden aangevraagd niet ook 
 subsidie uit andere regelingen (bijv. Subsidieregeling onderhoud Landschapselementen, 
 Monumentenregeling) en is er zelf verantwoordelijk voor hier aandacht voor te  hebben. Als 
 hier gedurende de looptijd wijzigingen in optreden, is deelnemer verplicht dit te melden. 
 
9. De aanvraag beslaat ten minste € 500,- en ten hoogste € 5.000,- per bedrijf.  
 


