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Met betrekking tot de discussie over de € 156.000,- van het ZZG project en waar dat geld naar 
toe moet heeft GroenLinks de volgende vragen.

bron: http://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/index.html 

- Wat zijn de regels voor de besteding van middelen voor het landschapsfonds?
Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben ieder een 
bijdrage van €100.000 euro toegezegd aan het Landschapsfonds. Eind 2015 wordt de 
samenwerkingsovereenkomst met nadere afspraken over besteding van deze middelen 
ondertekend. De bijdrage van Holland Rijnland wordt gelabeld ten behoeve van het beheer van 
de boerenlandpaden in de komende jaren. De bijdrage van de provincie Zuid-Holland kan 
besteed worden aan diverse projecten, zolang deze passen binnen de doelen van de 
Beleidsvisie Groen van de provincie.

- Wat zijn nu de activiteiten die het landschapsfonds ontplooit met het huidige budget van € 
200.000,-?

Het Landschapsfonds is opgericht in 2015. In de eerste helft van 2016 verschijnt het eerste 
(financiële) jaarverslag. Er is dus nog niet exact te zeggen wat de Stichting aan activiteiten heeft 
ontplooit of en hoe groot de bijdragen aan het fonds zijn die door derden zijn gestort (de ambitie 
is om het fonds de vertienvoudigen staat op de website). Op de website van stichting 
Landschapsfonds Holland Rijnland staat het volgende over activiteiten te lezen: Voorbeelden van 
projecten zijn het beheer van bloemrijke akkerranden, ecologische oevers of boerenlandpaden.

- Indien het Leiderdorpse deel van de € 156.000,- aan de gemeente wordt teruggestort, 
kan dit dan voor groenbeheer worden aangemerkt?

Dat is een vraag die uw raad zelf het best beantwoorden kan. de afspraak is gemaakt dat 
overschotten naar de algemene middelen gaan. Als u het Leiderdorpse deel wilt aanmerken voor 
groenbeheer kan dat als uw raad daartoe besluit.
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