
, natuurvriendelijke oevers aan het meertje 
bij uw camping
, kinderen het platteland laten beleven
, een historische molen restaureren  

Of heeft u andere ideeën? Vraag het Omgevings-
fonds Midden-Delfland om een bijdrage! 
Iedereen kan een aanvraag indienen. 
In deze folder leest u hoe.

Waarom dit fonds?
Als compensatie voor de opslag van verontreinigde grond en 
havenslib, heeft de gemeente Rotterdam in 1997 geld gestort 
in het Omgevingsfonds Midden-Delfland (toen nog onder de 
naam DOP NOAP Fonds). Het doel van het fonds is om activi-
teiten te stimuleren die bijdragen aan een betere kwaliteit van 
natuur, milieu, cultuurwaarden en de beleving van het gebied 
Midden-Delfland.

Waarvoor?
Voor het verbeteren van de leefomgeving subsidieert het fonds 
in Midden-Delfland activiteiten en projecten op het gebied van:

,	Milieu: bodem, water, lucht, geluid

 Voorbeelden: herstel van een natuurlijke waterstand, 
 verbeteren van de waterkwaliteit van een meertje, 
 gescheiden afvalvoorzieningen langs het wandelpad 
 over uw land, een oplaadpunt voor fluisterboten

,	Natuur: flora, fauna, ecologie

 Voorbeelden: verwijderen van afval in bosjes, vogels 
 voorzien van broedplekken, onderzoek naar veranderingen 

in een ecosysteem 

,	Cultuur: landschap, historie, archeologie, 
 kunst in de buitenruimte

 Voorbeelden: opknappen van een molen, herstellen van 
 een landschapselement, op locatie zichtbaar maken van 

archeologische bodemschatten, het plaatsen van een 
 openbaar kunstobject

,	Beleving: toegankelijkheid, informatie- en 
 recreatievoorzieningen, educatie

 Voorbeelden: aanleg van een boerenlandpad, plaatsen van 
een informatiebord, natuureducatie voor kinderen

Ruim 100 projecten hebben inmiddels een subsidie uit het fonds 
ontvangen. Enkele voorbeelden zijn:
• herstel Karnmolen Schieweg;
• eendenkooi Aalkeetbuitenpolder;
• oeverbeschoeiing eilanden Foppenplas;
• wijzerplaat kerkje ’t Woudt;
• wandelroutes Midden-Delflandvereniging en
• fluisterboot Andante 2.

Voor wie?
Zowel particulieren als (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheden 
kunnen een subsidieaanvraag indienen. De bijdrage bestaat uit maximaal 33% van 
de kosten van de subsidiabele onderdelen van het project. Het minimumbedrag 
van een subsidie is € 1.000,- en het maximumbedrag is € 100.000,-. Een eigen 
bijdrage van minimaal 33% van de kosten is noodzakelijk. Welke bedragen 
subsidiabel zijn, vindt u terug in de Beleidsnotitie Omgevingsfonds Midden-
Delfland.

Omgeving Midden-Delfland
Een van de voorwaarden van het fonds is dat de activiteit plaatsvindt binnen 
het werkingsgebied van het Recreatieschap Midden-Delfland. Om te voorkomen 
dat u w aanvraag hierdoor wordt afgewezen, adviseren wij u dit zelf vooraf 
te controleren. Op www.recreatiegebied-midden-delfland.nl vindt u een 
overzichtskaart van het gebied. Als u twijfelt, vraag het dan altijd na bij het 
recreatieschap.

Hoe aanvragen?
Het Recreatieschap Midden-Delfland beheert het Omgevingsfonds Midden-
Delfland. Het recreatieschap beoordeelt alle aanvragen. U kunt een bijdrage 
aanvragen met een aanvraagformulier (te downloaden van de website). 
De benodigde documenten stuurt u op naar:

Recreatieschap Midden-Delfland
T.a.v. Omgevingsfonds Midden-Delfland
Postbus 341
3100 AH Schiedam

Wanneer uw volledige subsidieaanvraag is ontvangen, wordt deze beoordeeld en getoetst. 
U krijgt binnen 8 weken bericht of de subsidie is toegewezen en voor welk maximumbedrag. 
U kunt dan met de uitvoering van de activiteit starten.

De subsidie heeft een looptijd van 3 jaar en kan op verzoek met maximaal 1 jaar worden 
verlengd. De uitkering van de subsidie vindt plaats na afloop van de activiteit, op basis van 
de werkelijk gemaakte kosten. 

Meer weten?
De regels en voorwaarden van de subsidieregeling vindt u in de Algemene 
subsidieverordening Recreatieschap Midden-Delfland en de Beleidsnotitie Omgevingsfonds 
Midden-Delfland. In de beleidsnotitie vindt u ook het volledige proces van subsidieverlening 
en -vaststelling. Deze documenten en het aanvraagformulier kunt u downloaden van de 
website www.recreatiegebied-midden-delfland.nl of aanvragen bij het Recreatieschap 
Midden-Delfland via (010) 298 10 10 of omgevingsfondsMD@pzh.nl.

Andere mogelijkheden?
Er zijn verschillende subsidies waar u gebruik van kunt maken. Het Omgevings fonds Midden-
Delfland is er één van. Kijk daarom ook naar andere fondsen.

Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan 
de kwaliteit van natuur en milieu, cultuur of 
beleving in Midden-Delfland, zoals:



Wilt u Midden-Delfland 
nog mooier maken?
Vraag het Omgevingsfonds
Midden-Delfland om een 
bijdrage!

Recreatieschap Midden-Delfland
Postbus 341
3100 AH Schiedam

Subsidieregeling
milieu | natuur | cultuur | beleving

recreat ieschap recreat ieschap

Het Omgevingsfonds Midden-Delfland wordt beheerd door het Recreatieschap Midden-Delfland.
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