Toelichting en richtlijn aanvragen
SUBSIDIEREGELING EETBARE STAD GEMEENTE ARNHEM
Hebt u een plan voor een buurtmoestuin, een pluktuin, een schoolmoestuin of een ander plan rondom
de gezamenlijke teelt van voedsel (groente, fruit, kruiden et cetera)? Dan kunt u hiervoor mogelijk
subsidie aanvragen bij de gemeente Arnhem.
Doel van de regeling
De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van de realisatie van eetbaar groen door en voor bewoners in de
gemeente Arnhem. De gemeente wil initiatieven ondersteunen die aan de slag willen met het verbouwen van lokaal
voedsel, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtmoes- of pluktuin, een schoolmoestuin of een vergelijkbaar idee. Daarmee
wil de gemeente invulling geven aan haar beleid op het gebied van de eetbare stad, stadslandbouw en regionaal voedsel
(zie hiervoor ook de ‘Visie Stadslandbouw & Regionaal Voedsel’ van september 2017).

Stadslandbouw
Is, kort samengevat, het duurzaam en gezamenlijk voortbrengen, verwerken en vermarkten van voedsel en daaraan
gerelateerde producten en diensten, in en rond stedelijk gebied en gericht op dat stedelijk gebied, daarbij gebruik makend
van stedelijke hulpbronnen en reststromen.

Hoogte van de subsidie
U kunt maximaal 50% van de kosten tot het tekort subsidiëren tot een hoogte maximaal € 4.000 per locatie. Let op,
bepaalde kosten zijn niet subsidiabel. De overige 50% mag worden gedekt met onder meer de inzet van vrijwilligers,
specifieke kennis en van materialen. Eenzelfde aanvrager kan in één jaar voor twee verschillende locaties subsidie aanvragen,
ook dan geldt een maximale bijdrage van € 4.000 per locatie.

Initiatief bespreken
De subsidieregeling vereist dat u uw initiatief van tevoren met medewerkers van gemeente bespreekt. U kunt dan vragen
stellen en de medewerkers kunnen met u meedenken over de opzet en aanpak van uw initiatief. Ook kunnen de medewerkers
uw initiatief vooraf toetsen bij collega’s van Beheer, Bodem, Groen en Openbare Ruimte.
U kunt voor een afspraak contact opnemen met Herman Kleinjan (026-3773028, herman.kleinjan@arnhem.nl) of
Dominique Robbers - Coevreur (026-3774897 dominique.couvreur@arnhem.nl).
Voor contact met medewerkers van het in uw wijk actieve Team Leefomgeving verwijzen wij u naar
www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk.

Richtlijn aanvragen
U kunt een subsidieverzoek indienen via een button op onze website www.arnhem.nl.
U dient uw aanvraag in uiterlijk 13 weken voordat u begint met de uitvoering van uw initiatief.
In uw aanvraag voegt u als bijlage toe een projectplan waarin u de volgende vragen beantwoordt:
1. Het doel van het initiatief en waarom dit volgens u past bij het gemeentelijk beleid op het gebied van de eetbare stad,
stadslandbouw en regionaal voedsel;
2. De exacte plek waar u aan de slag wilt gaan, de omvang van het te vergroenen terrein en de soorten eetbaar groen die
u wilt aanplanten;
3. Hoe u uw plannen wil realiseren, wie daarbij betrokken zijn en hoe u het beheer en onderhoud wil organiseren. Indien
aan de orde benoemt u het samenwerkingsverband (van drie of meer bewoners en of ondernemers) waarmee u werkt.
4. Hoe u omgaat met de eventuele oogst in relatie tot de betrokken partijen en de omwonenden;
5. De reacties van omwonenden en medewerkers van het betreffende Team Leefomgeving op uw plan. Indien aan de
orde laat u weten hoe dit initiatief gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders in de directe omgeving.
6. De verwachte kosten en hoe deze worden gedekt naast de gemeentelijke subsidie (dit mag ook door bijvoorbeeld uren
arbeid, kennis, materialen en/of plantgoed om niet beschikbaar te stellen).
Naast dit projectplan dient u een begroting in en eventueel een eenvoudige kaart of luchtfoto (bijvoorbeeld via
Google Maps) om aan te geven wat u precies wilt gaan doen en waar u dat wilt doen.
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