
 
 

 
SPELREGELS VOOR HET AANVRAGEN VAN DE GROENE SALLAND CHEQUE VOOR KLEINSCHALIGE 
GROENE INITIATIEVEN 
 
Kleinschalige groene Initiatieven 
Het bestuur van Kostbaar Salland wil vanuit het fonds een stimulerende en ondersteunende rol 

vervullen voor actieve participatie van inwoners van Salland bij groene initiatieven. Er is voor 2020 

voor Salland (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) een budget van 10.000 euro beschikbaar voor deze 

initiatieven. Een groene cheque. We vinden belangrijk bij het besteden daarvan: een eenvoudige 

procedure, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie.  

 
Toelichting 
Kostbaar Salland richt zich in haar basistaken op aanleg, herstel en beheer van 

landschapselementen in Salland. Dan gaat het om afspraken voor 21 jaar en om forse bedragen. 

Daar gaan we volop mee door. Maar er is meer! 

We constateren veel kleinschalige groene initiatieven in Salland, die betrekking hebben op 

bloemrijke randen langs wegen, akkers en weiden. Maar ook is sprake van initiatieven op het 

gebied van opgaand groen. O.a. plannen voor een dorpsboomgaard, idee om in het kader van de 

CO2-discussie als bewoners zelf meer bomen te planten, combinatie van bloemrijke bermen met 

struiken.  

Kostbaar Salland kiest uitdrukkelijk voor het stimuleren en ondersteunen van ook die kleine 

groene initiatieven. We leggen de nadruk op opgaand groen: bomen en struiken buiten de 

bebouwde kom van dorpen en steden. Dat kan gecombineerd worden met een deel bloemrijke 

akker- en weideranden. Plannen voor alléén bloemenweides en/of bloemrijke randen nemen we 

niet in behandeling. Er zijn daarvoor andere mogelijkheden.   

Met opgaand groen bedoelen we: bomen en struiken, heggen en hagen. Kijk op de website van 

Kostbaar Salland naar voorbeelden van landschapselementen. We stimuleren het gebruik van 

inheemse soorten. Hierover kunt u informatie inwinnen via de website van Landschap Overijssel. 

Zie https://www.landschapoverijssel.nl/op-je-eigen-plek/kennisbank/streekeigen-en-inheemse-

bomen-en-struiken  

Werkwijze 

➢ U kunt het hele jaar door uw aanvraag indienen in de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 

2021. Het aanvraagformulier dient verplicht te worden gebruikt. Vier keer per jaar 

worden aanvragen beoordeeld, gekoppeld aan bestuursvergaderingen van Kostbaar 

Salland. Indieners van voorstellen krijgen bericht in welke eerstvolgende 

bestuursvergadering de aanvragen wordt beoordeeld. Het bestuur van Kostbaar Salland 

besluit. Beroep op de beslissing is niet mogelijk. 

➢ Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de vastgestelde criteria. Op basis van 

kwaliteit wordt positief of negatief beslist. Als er meer aanvragen zijn dan beschikbaar 

budget, worden die initiatieven die het hoogste scoren in kwaliteit zo veel mogelijk 

gehonoreerd binnen de mogelijkheden van het beschikbare budget. Op = op.  

➢ Na elke bestuursvergadering ontvangen initiatiefnemers binnen vier weken bericht over 

het besluit van het bestuur van Kostbaar Salland. 

https://www.landschapoverijssel.nl/op-je-eigen-plek/kennisbank/streekeigen-en-inheemse-bomen-en-struiken
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Waarvoor is de GROENE SALLAND CHEQUE en welk budget is beschikbaar?  
De Groene Salland Cheque bedraagt maximaal 500 euro (op basis van werkelijk te betalen kosten) 
en is bedoeld voor bewonersinitiatieven in de regio Salland. Dit betreft de gemeenten Deventer, 
Olst -Wijhe en Raalte:  

➢ Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of 
wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als 
nieuw te vormen groep van inwoners. Het moet gaan om bewonersinitiatieven van een 
groep bewoners. Geen individuele aanvragen.  

➢ De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor groene initiatieven ter bevordering 
van opgaand groen: bomen en struiken die in het Sallandse landschap passen al dan 
niet in combinatie met bloemrijke stroken en weiden. Kostbaar Salland legt de nadruk 
op het buitengebied. In uitzonderingssituaties, als activiteiten in het buitengebied 
aansluiten op de bebouwde kom, kan een activiteit in de bebouwde kom worden 
meegenomen.  

Voor de subsidiabele kosten kan gedacht worden aan: kosten voor plantmateriaal, aan 
zaad, aan materieel dat nodig is, hulp bij uitvoering, advies. Het landschap krijgt een zetje 
in de rug en bewoners zetten er samen de schouders onder.  

➢ Je kunt per evenement of project maximaal één keer een bijdrage krijgen. Het is mooi als 
je ook anderen mee krijgt om een bijdrage te doen (denk aan de gemeente, fondsen of 
sponsors). Kostbaar Salland geeft maximaal 50% van de werkelijke kosten tot een 
maximum van € 500,00. 

➢ Na toekenning van de cheque ontvangt u het goedgekeurde bedrag op de aangegeven 
rekening. Na afronding van het project stuurt u een fotoverslag van het gerealiseerde 
resultaat. Bij in gebreke blijven wordt het toegekende bedrag teruggevorderd.  

 
AANVRAGEN GROENE SALLAND CHEQUE  
Heb je als groep inwoners een kleinschalig initiatief dat Salland groener en mooier maakt? Dan 
kun je vanaf 1 maart 2020 de Groene Salland Cheque aanvragen. Je ontvangt bericht wanneer het 
bestuur van Kostbaar Salland daarover besluit (vier momenten per jaar). In totaal is € 10.000 
beschikbaar voor 2020 (tot 1 maart 2021). Je dient gebruik te maken van het aanvraagformulier 
voor de Groene Salland Cheque.  
 
Goed om te weten:  
1. Beoordeling: je krijgt 0 – 5 punten voor de 1e vijf onderdelen waarop je wordt 
beoordeeld. De minimale score om een bijdrage te kunnen krijgen is 19 punten. Initiatieven met 
de hoogste score zijn het eerst aan de beurt voor een bijdrage, totdat het budget op is. Als 
initiatieven precies gelijk scoren en de vraag wordt wie het laatste van het beschikbare bedrag 
toegekend krijgt: dán telt volgorde van indienen.  

2. Alle ingediende informatie is openbaar, behalve het post/mailadres, rekeningnummer en 
telefoonnummers ingevuld op het aanvraagformulier.  

3. Het bestuur probeert zo eerlijk mogelijk en met nuchter Sallands verstand te oordelen. 
Een besluit is definitief (geen discussie achteraf).  
 
Waarvoor is de GROENE SALLAND CHEQUE niet bedoeld?  
 

➢ Plannen van individuele bewoners 

➢ Initiatieven of activiteiten die al uitgevoerd zijn.  

➢ Reguliere activiteiten/kosten, (buurt)feesten, exploitatiekosten, onderhoud, reis- en 
verblijfkosten, onvoorziene kosten, afbetaling van schulden, bijdragen aan goede doelen. 



 
 

➢ Een bijdrage die je aanvraagt om je eigen uren te bekostigen.  

➢ Aanbodgerichte initiatieven (denk aan het aanbieden van producten, diensten, 
activiteiten of evenementen door organisaties of bedrijven).  

 
Waar word je op beoordeeld?  
Voor de 1e vijf van deze criteria kent het bestuur punten toe.  
De 2e vijf criteria zijn een randvoorwaarde om een bijdrage te kunnen krijgen.  
 
1. Het initiatief is nieuw.  
2. Het initiatief levert een positieve bijdrage aan de vergroening van de omgeving en is een 
versterking van de landschappelijke kwaliteit, liggend in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en/of 
Raalte (vooral buiten de bebouwde kom).  
3. Het bestuur weegt de ‘value for money’: hoeveel tijd, materiaal en (eventueel) geld draag je 
zelf of via anderen bij om het initiatief te realiseren, wat is de meerwaarde voor de omgeving en 
staat dit in verhouding tot de gevraagde bijdrage?  
4. Je steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in je aanvraag.  
5. Er is aantoonbaar draagvlak: wie wil(len) dit graag? Hoe weet je dat ook anderen dan de 
aanvrager(s) het een goed idee vinden, waar blijkt dat uit?  
 
6. Je project is financieel en organisatorisch haalbaar. Je hebt een begroting en dekkingsplan 
meegestuurd; zet er bij welke bijdragen al zijn toegezegd en welke (nog) niet.  

7. De uitvoering van het project start binnen 6 maanden na toekenning van de bijdrage.  
8. Het initiatief/resultaat is openbaar toegankelijk of vanaf de openbare weg beleefbaar.  
9. Als vergunningen nodig zijn voor je initiatief, dan heb je bij de gemeente gecontroleerd of je die 
vergunningen zou kunnen krijgen. Bij het aanvragen hoeft dit nog niet binnen te zijn; geef bij je 
aanvraag dan wel aan welke vergunningen nodig zijn.  
10. Uitvoering is binnen 12 maanden na toekenning afgerond. Verantwoording: foto (of video) 
van het eindresultaat mailen naar secretariaat@kostbaarsalland.nl  Deze beelden zijn openbaar 
en mogen worden verspreid/gedeeld.  
 
 
Hoe kun je aanvragen?  
Het aanvraagformulier staat op www.kostbaarsalland.nl .  
Je kunt de aanvraag via een ingevuld aanvraagformulier indienen. Controleer of je de bevestiging 

van indienen hebt ontvangen.  
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