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AANKNOPINGSPUNTEN VOOR SUBSIDIES GEMEENTE STICHTSE VECHT 

 
 

1 INTRODUCTIE 

1.1 INLEIDING / UITGANGSPUNTEN 

De gemeente Stichtse Vecht veronderstelt op dit moment niet maximaal gebruik te maken van 
subsidieregelingen voor het realiseren van haar ambities.  
Daarom is aan, het hierin gespecialiseerde, bureau MORE Projectbegeleiding gevraagd een brede 
inventarisatie van subsidiekansen uit te voeren. De resultaten daarvan worden hierna samengevat. 
 
Daarbij hebben wij geredeneerd vanuit de volgende, aanvullende uitgangspunten: 

1. Er is binnen de gemeente Stichtse Vecht nog geen (centraal) gecoördineerde werkwijze. Wij 
hebben (daardoor) weliswaar een overzicht ontvangen van toegekende en nog lopende 
aanvragen, maar nog niet van lopende c.q. op te starten projecten. Daarmee kunnen wij wel 
vaststellen of er opvallende lacunes zijn dan wel makkelijke kansen om te scoren (o.a. op het 
terrein van culturele initiatieven). Maar wij kunnen niet op een concreet niveau van “voor 
een specifiek project passen de volgende regelingen” conclusies trekken; 

2. Uit het bedoelde overzicht blijken diverse regelingen al bekend te zijn bij medewerkers van 
de gemeente Stichtse Vecht (bijvoorbeeld ZonMw, Jantje Beton, subsidie voor binnen-
stedelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht). Deze regelingen hebben wij daarom niet 
meer opgenomen in onze inventarisatie; 

3. Recent heeft de gemeente, specifiek voor regelingen op het gebied van duurzaamheid, aan 
bureau Hezelburcht een opdracht gegeven voor ondersteuning. Voor ons is de reikwijdte van 
die opdracht niet bekend en ook niet duidelijk op welke regelingen/projecten al acties zijn 
genomen c.q. aanvragen zijn ingediend. Daarom is in overleg met de gemeente Stichtse 
Vecht vastgesteld dat wij ons in de aanscherping van zoekrichtingen niet op dit thema 
richten; 

4. De advisering die wij vanuit de aan ons verstrekte – beperkte – opdracht kunnen leveren is 
vooral gericht op “filtering op hoofdlijnen”. Een concretisering van vervolgacties (d.w.z. 
voorbereiding en uitwerking van concrete aanvragen) zal altijd vanuit deze oriëntatie 
gefocust moeten worden op specifieke projecten of investeringen. Daarbij zal met de 
betreffende projectleiders ingezoomd moeten worden op meer detailinformatie (via start-
notities, plannen van aanpak e.d.) 

5. Wij hebben (nog) onvoldoende zicht op ‘het organogram’ van de gemeente Stichtse Vecht 
om vast te kunnen stellen hoe en waar de interne subsidiecoördinatie het beste een plek kan 
krijgen. 

1.2 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

Als onderdeel van de “subsidiescan” hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 

1. Relevante informatie verzameld (o.a. Collegewerkprogramma, Programmabegroting 2019, 
Visie 2020, Integraal Veiligheidsplan, Dienstverleningsmodel Sociaal Domein) en 
geanalyseerd;  
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2. Via deskresearch subsidiemogelijkheden geïnventariseerd, die in principe aanknopings-
punten bieden. Deze eerste zoekrichtingen gepresenteerd tijdens een brede bijeenkomst 
met medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht (16 mei); 
 

3. Op 31 juli de hieruit resulterende concept rapportage besproken met opdrachtgever en in 
vervolg daarop aangevuld met concrete voorbeelden en een bijlage met mogelijke fondsen. 
Dit is gebaseerd op een overzicht van regelingen en fondsen die de gemeente Stichtse Vecht 
al benut (ontvangen op 16 september). Volledigheidshalve hebben wij dit als bijlage 
opgenomen; 

 
4. De aangepaste conceptrapportage besproken met opdrachtgever op 21 oktober. 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste conclusies samengevat, die wij trekken op basis van de verrichte 
werkzaamheden en de informatie die wij van de gemeente Stichtse Vecht hebben ontvangen. Ook 
hebben wij op basis daarvan aanbevelingen opgenomen voor vervolgacties die tot de gewenste 
opbrengsten moeten leiden. 
Vervolgens hebben wij in hoofdstuk 3 meer informatie opgenomen over de geïnventariseerde 
financieringsmogelijkheden. Voor duurzaamheid hebben wij enkele regelingen opgenomen, die 
breed toepasbaar zijn. Omdat de gemeente Stichtse Vecht heeft aangegeven dat wij ons verder niet 
hierop dienen te focussen, is dit onderwerp niet verder uitgediept. 
Wel willen wij hier benadrukken dat de recent bekend gemaakte Miljoenennota uitwijst dat er op dit 
specifieke beleidsveld veel gaat veranderen in het komende jaar. 
 
 

2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Op basis van de verrichte werkzaamheden, komen wij – in dit stadium - tot de volgende conclusies en 
aanbevelingen voor de gemeente Stichtse Vecht om optimalisatie van subsidieverwerving mogelijk te 
maken.  Wij hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen conclusies en aanbevelingen die op inhoud 
zijn gericht en conclusies en aanbevelingen voor de te volgen werkwijze c.q. organisatie van de 
inspanningen. 
 
INHOUD 
 

1. Naar mate de ambities van een gemeente groter zijn, ze meer onderscheidend zijn t.o.v. de 
ambities van andere gemeenten en het ‘extra’ inspanningen betreft (en niet ‘alleen voldoen 
aan eisen die door Rijksoverheid of andere partijen worden opgelegd’) zijn de kansen op 
subsidie groter. 
Uit de ontvangen informatie van de gemeente Stichtse Vecht ontstaat echter niet het beeld 
dat de gemeente zo’n “voorloper” is en er fors geïnvesteerd wordt/kan worden in nieuwe 
beleidsvoornemens. Hieruit leiden wij eerder af dat de gemeente met de beschikbare 
middelen de werkzaamheden uitvoert die tot het reguliere beleid c.q. de gangbare verant-
woordelijkheid van een gemeente gerekend kunnen worden. Daarmee vallen potentiële (o.a. 
Europese) subsidieopties af die eisen stellen aan innovativiteit, minimale omvang van 
investeringen enz..  
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2. Op basis van het ontvangen overzicht van regelingen/fondsen waarop de gemeente Stichtse 
Vecht al succesvol beroep doet constateren wij dat de gemeente (desondanks) relatief goed 
de weg naar in aanmerking komende regelingen en fondsen kan vinden. Dit zien we vooral 
bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en bij het team Sociaal Domein bevestigd. Voor het 
team Economie en het team Buiten lijkt de opbrengst (uitgedrukt in aantallen euro’s ) 
beperkt in verhouding tot gemeenten van vergelijkbare grootte. 
 

3. Het feit dat er ook gebruik wordt gemaakt van diverse fondsen geeft aan dat de gemeente 
zich ook ervan bewust is om in nauwe samenwerking met partners inspanningen te 
ondernemen voor verwerving van financiële bijdragen. Bij veel opgenomen fondsen kan 
namelijk een gemeente niet als aanvrager fungeren en moet een stichting of vereniging de 
rol van penvoerder op zich nemen. 
 

4. De aanknopingspunten die wij zien bij regelingen die – met de juiste insteek van een 
aanvraag en soms voor gecombineerde inspanningen vanuit verschillende beleidsvelden – 
ook voor min of meer reguliere activiteiten c.q. meer bescheiden voornemens - financiële 
ondersteuning bieden, hebben wij in het hierna volgende overzicht opgenomen. 
 

5. Omdat de gemeente Stichtse Vecht al duidelijk ervaring heeft met indiening van kansrijke 
aanvragen bij diverse fondsen (o.a. op het gebied van zorg) hebben wij – in een aparte bijlage 
– ook diverse fondsen opgenomen die normaal gesproken benut kunnen worden. 
Aandachtspunt hierbij is echter dat er een veel uitgebreider overzicht mogelijk is (bijvoor-
beeld fondsen die zich specifiek richten op het welzijn van ouderen, zoals fonds Sluyterman 
van Loo en RCOAK), maar dat zo’n aanvulling pas zinvol is als vast staat dat de gemeente 
(eventueel ook weer met partners) specifieke projecten voor deze doelgroep uitvoert. 
 

6. Concreet adviseren wij om werk te maken van aanvragen bij: 
• A&O fonds gemeenten. Met de verantwoordelijke medewerkers zou – op basis van de 

informatie die hierna is opgenomen over de Impuls-regeling en de Innovatieve 
Projectenregeling – vastgesteld kunnen worden welke regeling het beste past. Wij zien 
nu namelijk slechts 1 aanvraag (voor het project “Intervisoren”) terug terwijl het – door 
een goede afstemming met het A&O fonds mogelijk moet zijn om min of meer regulier 
gebruik te maken van de genoemde regelingen. 

• Subsidies voor natuurontwikkeling in het besef dat dan intern vastgesteld dient te 
worden welke ervaringen daarmee al zijn opgedaan. Die zien we nu namelijk niet terug in 
het overzicht; 

• Provinciale subsidies (zie ook onder Werkwijze 4b.) Wij zien terug dat de gemeente 
Stichtse Vecht al goed gebruik maakt van enkele provinciale regelingen (specifiek 
‘erfgoedparels’ en ‘binnenstedelijke ontwikkeling’). Maar bijvoorbeeld de ‘uitvoe-
ringsagenda platteland’ komt nog niet naar voren in het overzicht en wij verwachten dat 
de gemeente daarop ook succesvol beroep kan doen. Daarvoor is echter meer specifieke 
projectinformatie nodig en zou intern nagegaan moeten worden welke medewerkers al 
(regulier) contact met de provincie hebben. 

• Fondsen/regelingen die cultuurparticipatie en -educatie stimuleren. Op dit specifieke 
terrein zien wij geen ervaringen bij de gemeente terwijl het aanbod aan financiële 
ondersteuning erg ruim is, zowel via diverse fondsen (o.a. Mondriaanfonds, Fonds voor 
Cultuurparticipatie) als via de provincie Utrecht (voor o.a. culturele festivals en 
ontwikkeling van nieuwe verbindingen tussen bedrijfsleven en culturele instellingen). Om 
hiervoor meer specifieke aanbevelingen te kunnen doen is echter eveneens zicht nodig 
op (voorgenomen) culturele activiteiten. 
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WERKWIJZE/ORGANISATIE 
 

6. Er zijn enkele, algemeen toepasbare aandachtspunten die een rol spelen bij de optimalisatie 
van subsidie-opbrengsten. Die leveren, in combinatie met elkaar en op korte termijn, zowel 
financieel resultaat als breder intern draagvlak voor vervolgacties. 
Wij doelen dan op de volgende punten: 
a. Inspanningen in eerste instantie te richten op regelingen die met zo beperkt mogelijke 

(extra) inspanningen een maximale opbrengst opleveren. Dit houdt in dat het beste eerst 
ervaring kan worden opgedaan met relatief eenvoudige regelingen, zodat ervaring wordt 
opgedaan met de gebruikelijke werkwijze in subsidietrajecten. Op basis hiervan dan 
verder uit te bouwen naar meer complexe regelingen. Voorbeelden hiervan zijn de 
regelingen van het A&O Fonds (zie 3. onder Inhoud). 

b. Daarnaast leert de praktijk dat het eenvoudiger is om subsidies te organiseren bij 
partijen die zich op korte afstand (zowel letterlijk als figuurlijk) van de gemeente 
bevinden. Daarom adviseren wij nadrukkelijk maximaal gebruik te maken van de 
subsidiemogelijkheden die de provincie Utrecht biedt. Die zijn er namelijk op diverse 
beleidsvelden (zie o.a. natuur). Maar aangezien er recent een nieuw Coalitieakkoord 
2019-2023 (“Nieuwe energie voor Utrecht”) is vastgesteld, is er ook ruimte om – zowel 
ambtelijk als bestuurlijk – met de provincie te verkennen welke initiatieven van de 
gemeente Stichtse Vecht bijdragen aan realisatie van de provinciale ambities (en 
daarmee in aanmerking kunnen komen voor financiële steun).  

c. Door behaalde successen intern te delen, ontstaat er een breder subsidiebewustzijn en 
enthousiasme om zelf ook een bijdrage te leveren. Meestal worden subsidietrajecten 
ervaren als ‘extra werk, ingewikkeld, bureaucratie’. Door bewust laaghangend fruit te 
benutten en dit breed kenbaar te maken, wordt deze koud-water-vrees ondervangen. 
 

7. Omdat optimalisatie van subsidieopbrengsten gebaseerd is op tijdige vertaling van nieuwe 
subsidiemogelijkheden naar lopende en in ontwikkeling komende projecten van de 
gemeente, is er een combinatie nodig van: 
• Intern overzicht van actualiteiten, college- en raadsbesluiten, nieuwe beleids-

speerpunten enerzijds en in voorbereiding zijnde + ingediende subsidieaanvragen; 
• Specifieke subsidiedeskundigheid met tijdige signalering van nieuwe regelingen. 
 
De ervaring leert dat een combinatie van beiden (interne subsidiecoördinatie, ondersteund 
door externe subsidiespecialist) garant staat voor de beste resultaten. Gezamenlijk zou dan 
vastgesteld moeten worden hoe de bedoelde interne coördinatie vorm kan krijgen. Gedacht 
kan worden aan bijvoorbeeld 1 persoon die op strategisch of financieel niveau positie heeft 
in de organisatie, maar ook aan een breder samengesteld team, bestaande uit meerdere 
disciplines. Definitieve keuzes kunnen het beste in overleg met de te betrekken externe 
deskundige, en op maat voor de organisatie van de gemeente Stichtse Vecht, worden 
gemaakt. 
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3 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

VOORAF 

In dit hoofdstuk zijn de regelingen en fondsen samengevat, die naar verwachting aanknopingspunten 
bieden voor de gemeente Stichtse Vecht. Ten behoeve van de leesbaarheid, hebben wij de 
geïnventariseerde mogelijkheden onderverdeeld naar de volgende thema’s: 

3.1. Personeel - HRM; 
3.2. Binnenstedelijke ontwikkelingen; 
3.3. Duurzaamheid en Klimaatadaptatie; 
3.4. Natuur; 
3.5. Cultuur / Cultureel Erfgoed; 
3.6. Leefbaarheid / Sociale Cohesie; 

 
3.1 PERSONEEL - HRM 
 
 
https://www.aeno.nl/subsidies#voorbeeld-projecten 
 
(via deze link enkele voorbeelden van goedgekeurde projecten van andere gemeenten) 
 
 

 A&O fonds Gemeenten – Impuls regeling 
 
De Impulsregeling stimuleert gemeenten om aan de slag te gaan met een aantal essentiële vraag-
stukken rond de snel veranderende samenleving en de rol van de overheid hierin. 
 
Mogelijke opbrengst 
De bijdrage bedraagt: 

• 50% van de interne kosten; en 
• 33,33% van de externe kosten, 

Met een min. van € 500 en een max. van € 15.000. 
 
Voorwaarden  
Er zijn 2 inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen: 

1. Het project sluit aan bij één van de thema’s van de innovatieagenda: 
a. Werken in netwerken, de rol van gemeenten daarin en de vaardigheden van de 

medewerker; 
b. Creëren van een flexibele organisatiestructuur die veranderkracht faciliteert; 
c. Creëren van een flexibele cultuur, die veranderkracht stimuleert; 
d. De rol van de leidinggevende in het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten 

door medewerkers; 
e. Moedige mislukkingen: hoe leren mens en organisatie van fouten; 
f. Houding, vaardigheden en gedrag van medewerkers die geraakt worden door de 

transformatie dienstverlening en digitalisering; 
2. Het project moet nieuw zijn voor de gemeente; 

 
En verder: 

• Het project duurt maximaal 7 maanden; 
• Er zijn minimaal 8 deelnemers bij een training of workshop. 
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Procedure 
Aanvragen moeten uiterlijk binnen 8 weken na beëindiging van het project worden ingediend. Dit 
kan gedurende het hele jaar. Per jaar is een maximum aantal aanvragen mogelijk, afhankelijk van het 
aantal fte bij de gemeente: 

0-100 fte  – max. 2 aanvragen             /   101 – 500 fte          max. 3 aanvragen 
 

 A&O fonds Gemeenten – Innovatieve projectenregeling 
 
Met de Innovatieve projectenregeling steunt het A&O fonds projecten die - naast eventueel 
onderzoek - vooral over implementatie en experimenten gaan in relatie tot essentiële vraagstukken 
rond de snel veranderende samenleving en de rol van de overheid hierin. 
 
Mogelijke opbrengst 
De bijdrage bedraagt: 

• 50% van de interne kosten; en 
• 33,33% van de externe kosten, 

Met een min. van € 3.750 en een max. van € 50.000. 
 
Voorwaarden 
Er zijn 3 inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen:  

1. Het project sluit aan bij één van de thema’s van de innovatieagenda; 
a. Werken in netwerken, de rol van gemeenten daarin en de vaardigheden van de 

medewerker; 
b. Creëren van een flexibele organisatiestructuur die veranderkracht faciliteert; 
c. Creëren van een flexibele cultuur, die veranderkracht stimuleert; 
d. De rol van de leidinggevende in het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten 

door medewerkers; 
e. Moedige mislukkingen: hoe leren mens en organisatie van fouten; 
f. Houding, vaardigheden en gedrag van medewerkers die geraakt worden door de 

transformatie dienstverlening en digitalisering; 
2. De succes- en faalfactoren worden gemeten en gevolgd; 
3. De kennis uit het project moet relevant, nieuw én deelbaar zijn voor alle gemeenten. 

 
En verder: 

• Het project duurt maximaal 14 maanden; 
• Minimaal 2 andere gemeenten zijn betrokken. 

 
Procedure 
Aanvragen moeten vóór de start van het project en binnen 4 weken na de interne opdracht of de 
ondertekening van de offerte worden ingediend. Dit kan het hele jaar.  
Per jaar is een maximum aantal aanvragen mogelijk, afhankelijk van het aantal fte bij de gemeente: 

0-100 fte  – max. 2 aanvragen 
101-500 fte  – max. 3 aanvragen 

 
Advies: 
Een tijdige planning (c.q. breed overzicht) van diverse, personeelsgerelateerde activiteiten is 
wenselijk om tot optimalisatie van financiële ondersteuning door het A&O fonds te komen. De 
gemeente kan immers op beide regelingen beroep doen, uiteraard mits aan de voorwaarden wordt 
voldaan. 
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3.2 “BINNENSTEDELIJKE” ONTWIKKELINGEN 
 

 Programma Stedelijke Transformatie  
https://www.stedelijketransformatie.nl 
https://www.stedelijketransformatie.nl/over-ons 
 
In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen 
en kennisinstellingen de krachten om de transformatie te intensiveren, de problemen te 
doorgronden en op te lossen en deze te delen. 
 
Het programma Stedelijke Transformatie richt zich op projecten waarbij in de komende jaren sprake 
is van transformatie van een gebied of locatie ten behoeve van met name woningbouw. Ze richten 
zich op gebieden die: 

• liggen binnen het bestaande stedelijke gebied; 
• in de beginfase van ontwikkeling zitten of die binnenkort in ontwikkeling worden genomen; 
• voorzien in een substantieel deel van de lokale of regionale woningvraag. 

 
Het programma richt zich niet op projecten waarbij sprake is van transformatie van uitsluitend één 
gebouw (zoals een voormalig kantoor) naar woningbouw.  
 
Een pré voor deelname is verder dat de gebiedstransformaties: 

• een bovengemiddelde complexiteit bevatten; 
• betekenisvol zijn binnen de betreffende gemeente of regio en draagvlak hebben; 
• te maken hebben met uitdagingen en knelpunten waardoor transformatie niet 

vanzelfsprekend is; 
• een voorbeeldwaarde kunnen hebben voor andere stedelijke transformatie-projecten. 

 
Kanttekening: 
Géén subsidie, maar instrumenten die binnen dit programma worden gebruikt zijn onder andere 
communicatie, kennisontwikkeling, kennisdeling, begeleiding, advisering en bemiddeling.  
Vanuit het programma wordt beschikbare kennis en ervaringen over binnenstedelijke 
gebiedstransformatie gebundeld, waaruit deelnemers kunnen putten. 
 
 

 Platform31 
https://www.platform31.nl 
 
Platform31 is een organisatie die beleid, praktijk en wetenschap verbindt rondom actuele 
vraagstukken bij stedelijke vernieuwing en komt tot een aanpak voor bestuurders, beleidsmakers en 
uitvoerders.   
 
Zij nemen een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen. Ze brengen partijen bij elkaar, vinden het gemeenschappelijke belang en gaan aan de 
slag. 
 
Platform31 start jaarlijks tal van projecten in steden en regio’s binnen de volgende thema’s: 

• Armoede, schulden en gedrag; 
• Bestuur en samenspel; 
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• Energietransitie en circulaire economie; 
• Gebiedsontwikkeling en transformatie; 
• Klimaatadaptatie; 
• Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt; 
• Toekomstbestendige woningmarkt; 
• Vitale wijken en regio’s; 
• Wonen, zorg en gezondheid. 

 
Kanttekening: 
Dit betreft geen subsidie, maar Platform31 kan kennis, netwerk en inzichten bieden bij 
gebiedsontwikkelingen. Bovendien kan – door het onderhouden van een goede relatie met 
Platform31 – vaak snel worden gesignaleerd wanneer er zich op dit terrein nieuwe (subsidie) 
ontwikkelingen voordoen. 
 
 

 Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie 
https://www.svn.nl/transformatiefaciliteit 
 
De transformatiefaciliteit is het financieren van voorinvesteringen om binnenstedelijke (bedrijfs- of 
industrie) locaties te transformeren tot woningen. Deze faciliteit biedt kortlopende geldleningen om 
de voorfase van woningbouwprojecten te financieren, zodat initiatiefnemers sneller kunnen starten 
met de (her)ontwikkeling van deze locaties. 
 
Mogelijke opbrengst 
Het betreft een voorfinanciering - met gunstige voorwaarden, in de vorm van aflossingsvrije 
(achtergestelde) leningen – uiteenlopend van € 1 miljoen tot € 3,5 miljoen per project, met een 
maximale looptijd van 5 jaar.  
BNG Bank verdubbelt bijdragen uit de regeling indien projecten aan de voorwaarden voldoen. 
 
Voorwaarden 
Belangrijke voorwaarden zijn o.a.: 

• De faciliteit concentreert zich op projecten in de 50 Nederlandse gemeenten met een groot 
verwacht woningtekort. Stichtse Vecht is 1 van deze 50 gemeenten!; 

• Het project heeft in beginsel zicht op een sluitende business case; 
• Het project draagt bij aan noodzakelijke voorinvesteringen om complexe, binnenstedelijke 

locaties te transformeren naar woongebieden; 
• Het project past binnen het lokale, door gemeente en provincie geformuleerde, beleid; 
• Reguliere financiering is niet (voldoende) beschikbaar; 
• Er is sprake van cofinanciering (senior lening); 
• De financiering vult het gat tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. 

 
Procedure 
Om een aanvraag in te dienen, moet contact worden opgenomen met het SVn (met dhr. Richard 
Luigjes, manager fondsontwikkeling). 
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3.3 DUURZAAMHEID EN KLIMAATADAPTATIE 

 

 Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde 
 
De ISDE is een subsidie bij de aankoop van:  

• zonneboilers;  
• warmtepompen;  
• biomassaketels; en  
• pelletkachels. 

 
Ook een gemeente kan - in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een 
roerende of onroerende zaak - deze subsidie aanvragen. 
 
Mogelijke opbrengst 
De mogelijke bijdrage is afhankelijk van de betreffende categorie en het type apparaat. 
 
Voorwaarden 

• beschikken over een geldig KvK-nummer; 
• de koopovereenkomst mag op het moment van de aanvraag nog niet zijn aangegaan; 
• de aanvrager wordt eigenaar van de investering; 
• het apparaat moet binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in 

gebruik worden genomen; 
• de aanvrager moet een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een 

deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of 
aannemer zijn; 

• het apparaat mag niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling worden 
verwijderd. 

 
Procedure 
De aanvraag moet zijn ingediend vóór de koopovereenkomst wordt aangegaan. 
De ISDE is een meerjarige regeling die in ieder geval loopt tot en met 31 december 2020. 
 
 

Aandachtspunt(en): 
• Indien voor een bepaalde investering de ISDE-regeling wordt benut, dan is cumulatie met 

de EIA (zie hierna) niet toegestaan.  
• Een aanvraag indienen vóórdat de koopovereenkomst wordt aangegaan. 

 

 Energie Investeringsaftrek (EIA)   

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia 
 
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in 
energiezuinige technieken en duurzame energie. Bedrijven kunnen 45% van de investeringskosten 
aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. 
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Daardoor wordt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald. Gemiddeld levert de 
EIA 11% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen ook 
een lagere energierekening op. 
 
De mogelijkheden die er zijn om energie te besparen met fiscaal voordeel van de EIA staan op de 
Energielijst, die jaarlijks wordt vastgesteld en zo’n 160 energiezuinige investeringen bevat. 
 

Opmerking:  
Of dit fiscaal voordeel een optie is, is afhankelijk van de investering. Niet-ondernemers (dus ook 
gemeenten) kunnen via leaseconstructie het fiscale voordeel benutten! 
 
Enkele voorbeelden van investeringen die in aanmerking kunnen komen zijn: 

• HR-luchtverwarmer; 
• Besparingssysteem voor verlichting of klimaat; 
• Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie; 
• LED-verlichtingssyteem; 
• LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting; 
• Noodverlichting; 
• Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking; 
• Etc., etc. 

 
 

 MIA-Vamil 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil 
 
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) zijn twee 
verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Het doel van de MIA is het stimuleren 
van investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven. Het doel van 
de Vamil is het stimuleren van de marktintroductie van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de 
milieulijst staan. Deze milieulijst wordt jaarlijks vastgesteld. 
 
De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een extra 
belastingaftrek. Tot 36% van het investeringsbedrag mag worden afgetrokken van de fiscale winst. 
De Vamil biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een 
bedrijfsmiddel toepassen, mogen dit bedrijfsmiddel voor 75% van de investeringskosten afschrijven. 
 
 

Opmerking:  
De EIA en Vamil mogen gelijktijdig worden toegepast voor bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor zowel EIA als voor Vamil. EIA en MIA mogen niet gelijktijdig worden toegepast. 
Niet-ondernemers kunnen via leaseconstructie het fiscale voordeel benutten! 
 
Enkele voorbeelden van investeringen die in aanmerking kunnen komen zijn: 

• Regenwaterinstallatie; 
• Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering; 
• Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering; 
• Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving; 
• Vegetatiedak; 
• Etc. 
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 Regeling Groenprojecten 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/voorwaarden-regeling-
groenprojecten/projectcategorieën 
 
De Regeling groenprojecten biedt mogelijkheden voor groene financiering. Banken kunnen een 
lening tegen een lagere rente aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Deze 
investeerder heeft hiervoor een groenverklaring nodig. 
 
De regeling Groenprojecten kent verschillende projectcategorieën, waarvan mogelijk o.a. de 
volgende aansluiten:  
 
• Duurzaam bouwen 

o Herbestemmen tot woningen; voor leegstaande gebouwen, die verbouwd worden tot 
permanente woningen 

o Duurzame renovatie utiliteitsbouw (i.p.v. vervanging door nieuwbouw); 
o Nieuwe utiliteitsgebouwen komen in aanmerking als zij zeer duurzaam en buitengewoon 

energiezuinig zijn, in twee categorieën: 
1. De energieprestatie coëfficiënt is minimaal 30% lager dan volgens het Bouwbesluit. 
2. De energieprestatie coëfficiënt is 0 

o Duurzame renovatie van gebouwen met een industriefunctie. 
 

• Duurzame energie 
o Installaties voor het opwekken van elektrische stroom met fotovoltaïsche cellen 

(zonnepanelen), eventueel in combinatie met opslag van de opgewekte elektriciteit; 
o Installaties met zonnecollectoren en eventueel warmteopslag; 

• Energiebesparing 
o Warmtekoudeopslag; 
o Koeling en warmtegebruik; 
o Led buitenverlichting of buitenverlichting anders dan led voor openbare verlichting 

(bestemd voor openbare wegen, pleinen, gebouwen, parken, bruggen, parkeerterreinen, 
verharde bedrijfsterreinen, sportaccommodaties) 

o Restwarmte gebruiken; 
o Koudedistributie. 

• Klimaatadaptatie 
o Aanleg van vegetatiedaken en verticale tuinen in stedelijk gebied. 

 
Advies/aandachtspunt:  
Afhankelijk van de (aard en omvang van de) investeringen de concrete mogelijkheden nader te 
onderzoeken. Daarnaast is een aandachtspunt of voor de gemeente Stichtse Vecht de vorm van 
een laagrentende lening interessant is. Wanneer de gemeente de bedoelde kosten maakt, kan zij 
waarschijnlijk tegen een aantrekkelijker rentepercentage lenen bij de BNG. 
 

 BNG Duurzaamheidsfonds 

https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl 
 
Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de 
duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.  
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Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op:  
• ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen); en 
• sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs) 
 
Mogelijke opbrengst 
De lening bedraagt maximaal 80% van de kosten voor het duurzaamheidsinitiatief en heeft een 
omvang tussen € 100.000 tot € 2,5 miljoen. De rente op de lening bedraagt tussen de 3% en 5%, kent 
een maximale looptijd van 15 jaar en heeft een annuïtair of lineair aflossingsprofiel. 
 
Voorwaarden 
Belangrijke voorwaarden zijn o.a.: 

• De leningnemer is een rechtspersoon; 
• Er wordt gebruik gemaakt van ‘bewezen technologie’; dat het een beproefd concept betreft 

en dat gebruik wordt gemaakt van methodes, producten, materialen en processen die niet 
experimenteel zijn; 

• Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot geadministreerd. 
• Gedurende de looptijd van de lening moet de leningnemer voldoen aan een debt service 

cover ratio (DSCR) van ten minste 1,1. 
• De leningnemer verstrekt de door het Fonds gevraagde zekerheden; 
• Het project is nog niet gestart.  

 
Procedure 
Een aanvraag kan per email worden ingediend, voordat het project is gestart. Een persoonlijk gesprek 
maakt onderdeel uit van de procedure. Bij de besluitvorming wordt gekeken of:   

• het project haalbaar en financieel rendabel is; 
• het plan technisch goed onderbouwd is; en  
• het project past binnen de investeringsstrategie van het fonds. 

 
 
Voorbeeld:  
Met steun van dit BNG Duurzaamheidsfonds kan o.a. verwarming van zwembaden worden 
gefinancierd.  (zie link die in begin van dit onderdeel is opgenomen) 
 

3.4 NATUUR 

 
 Subsidie kavelruil en landbouwstructuurverbetering (POP3) 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/@341749/subsidie-kavelruil-
landbouwstructuurverbetering-pop3/ 
 
Subsidie is mogelijk voor: 

• het opstellen en uitvoeren van verkavelingsplannen, projecten gericht op 
draagvlakontwikkeling, inhuur van kavelruilcoördinatoren en andere experts, faciliteren 
aankoop ruilgronden en verkavelingsprocedures, vacatiegelden, kadaster-en notariskosten, 
projectmanagement; 

 
• investeringen om kavels beter inpasbaar, bewerkbaar en bereikbaar te maken zoals: graven 

en dempen van sloten, met elkaar verbinden van percelen, aanpassen van drainage, aanleg 
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of verbetering van dammen en kavelpaden, aanpassen van het wegenstelsel, aanpassen van 
de waterhuishouding; 
 

• het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen, het vervangen 
van een bestaand gebouw of voorziening door een nieuw, modern gebouw of nieuwe 
moderne voorziening, zonder dat daarbij de betrokken productie of technologie 
fundamenteel wordt gewijzigd. Hierbij moet het gaan om een bedrijfsverplaatsing die gericht 
is op landbouwstructuurversterking in combinatie met een natuurdoel of een 
bedrijfsverplaatsing die gericht is op landbouwstructuurversterking in combinatie met een 
ander publiek doel (zoals waterberging). 

 
Mogelijke opbrengst 
De bijdrage bedraagt 100% van kosten voor: 

• het organiseren van een kavelruilproces en voor de procedurekosten (o.a. notariskosten). 
• investeringen die te maken hebben met inpassingsmaatregelen, dit zijn maatregelen om de 

negatieve gevolgen van het verkavelingsplan op de omgeving te voorkomen 
 
De bijdrage bedraagt 40% van kosten voor: 

• investeringen om kavels beter bewerkbaar of bereikbaar te maken, ook wel 
kavelaanvaardingswerken genoemd; en  

• investeringen in verband met een bedrijfsverplaatsing die leidt tot een verhoging van de 
productiecapaciteit.  

 
Voor bedrijfsverplaatsingen bedraagt de bijdrage:  

• max. € 400.000 per project voor verplaatsingen die een directe bijdrage leveren aan 
landbouwstructuurversterking in combinatie met natuurdoelen; en  

• € 150.000 voor verplaatsingen die een directe bijdrage leveren aan 
landbouwstructuurversterking in combinatie met andere publieke doelen. 

 
In totaal is een budget van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. 
 
Voorwaarden 
Enkele voorwaarden zijn: 

• Als aanvragers kunnen fungeren: landbouwers, grondeigenaren die geen landbouwer zijn, 
pachters, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, provincies, waterschappen, 
gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties; 

• minimumbedrag van de subsidie bedraagt € 50.000;  
• een aanvraag moet minstens een score van 30 punten behalen. 

 
Procedure 
Aanvragen voor deze tender konden worden ingediend tot en met vrijdag 2 augustus 2019. Maar 
naar verwachting zijn er in 2020 nog middelen beschikbaar en er komt daarna in ieder geval een 
POP4.   
Aanvragen worden gerangschikt op basis van de volgende criteria: 

• de mate van de effectiviteit van de activiteit;  
• de mate van haalbaarheid / kans op succes; 
• de mate van efficiëntie; en 
• de mate van urgentie. 

 
Per criterium worden punten toegekend en aan elk selectiecriterium is een wegingsfactor toegekend. 
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POP3-MAKELAARS 
Paulien Keijzer, Utrecht-Oost, p.keijzer@o-gen.nl, 06-15411655 
Bart Soldaat, Utrecht-West, soldaat.bart@gmail.com, 06-21292979 
 
 

 Subsidie voor natuurbeheer en landschapsbeheer 
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/@254114/natuur-en-landschapsbeheer-subsidie/ 
 
Eigenaren/beheerders van bos, heide, natuurlijke graslanden, rietlanden of een ander type natuur 
kunnen een aanvraag voor natuurbeheer indienen. De subsidie voor natuurbeheer wordt voor zes 
jaar verleend. 
 
Mogelijke opbrengst 
Er zijn verschillende beheertypen met bijpassende voorwaarden en subsidiebedragen. 
 
Voor gemeenten geldt dat kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een 
natuurterrein niet in aanmerking komen voor subsidie. 
 
Voorwaarden 

• eigenaren of erfpachters van natuurterrein(en) kunnen als aanvrager fungeren; 
• subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten - en samenwerkingsverbanden als 

bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten 
deelnemen -, voor zover deze voor het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd, 
subsidie ontvangen op basis van de Subsidieverordening natuurbeheer Provincie Utrecht of 
de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Provincie Utrecht, waarbij: 

o de periode waarvoor de subsidie overeenkomstig de Subsidieverordening 
natuurbeheer Provincie Utrecht of de Subsidieverordening natuur- en 
landschapsbeheer Provincie Utrecht wordt verstrekt op of na 31 december 2015 
eindigt, en 

o de subsidie natuurbeheer die op grond van de onderhavige regeling kan worden 
verstrekt niet later ingaat dan 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het jaar 
waarin de in onderdeel a bedoelde subsidie eindigt; 

• alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer komen in aanmerking; 
• natuurbeheerders moeten minimaal 75 hectare natuurterrein hebben om zelf rechtstreeks 

subsidie aan te kunnen vragen bij de provincie; 
• kleinere beheerders moeten zich aansluiten bij een collectief, dat voor hen de subsidie  

aanvraagt; 
• de activiteiten vinden plaats op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel 

waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het NatuurBeheerPlan; 
• de activiteiten zijn gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of 

landschapsbeheertype; 
• de activiteiten zijn gericht op een beheer van minimaal 75 hectares. 

 
 
Procedure 
Aanvragen kan van 15 november t/m 31 december 2019 voor het beheerjaar 2020, waarbij het 
beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. 
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 Uitvoeringsverord. Subs. Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2016-2019 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/@244470/subsidie-agenda-vitaal-platteland-
project/ 
 
Met het programma Agenda Vitaal Platteland worden natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw, 
recreatie en leefbaarheid versterkt. De provincie doet dit o.a. door subsidie beschikbaar te stellen 
voor de volgende thema’s: 

• Natuur en water  
Subsidiabel zijn kwaliteitsverbetering van bestaande natuur, communicatie, educatie en 
onderzoek ten behoeve van natuur en landschap en subsidies specifiek voor problematiek in 
het veenweidegebied. 

• Landschap en cultuurhistorie 
Binnen dit onderdeel komen voor subsidie in aanmerking: behoud en ontwikkeling van 
erfgoed en aardkundige elementen, aanleg en herstel van kleine landschapselementen en 
niet-productieve investeringen voor agrarisch natuurbeheer. 

 
Mogelijke opbrengst 
De mogelijke bijdrage varieert afhankelijk van het desbetreffende onderdeel binnen deze regeling.  
Bijvoorbeeld voor het onderdeel Kwaliteitsverbetering natuur bedraagt de bijdrage max. 100% van 
de kosten, met een max. van € 50.000 per hectare. 
 
Bij de Pilot stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen (zie hierna “Platform kleine 
landschapselementen”) is specifiek aangegeven dat de subsidie max. 100% van de kosten bedraagt, 
met een max. van € 50.000 voor de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Voorwaarden 
Enkele voorwaarden zijn: 

• Voor de meeste onderdelen kan iedereen als aanvrager fungeren; 
• Bij een enkel onderdeel – zoals Pilot stimulering kleine landschapselementen1 - moet een 

collectief voor agrarisch natuurbeheer, werkzaam in de provincie Utrecht, als aanvrager 
fungeren; 

• Veelal moeten gesubsidieerde activiteiten gedurende tenminste vijf jaar in stand worden 
gehouden. 

 
Procedure 
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. 
 
 

 Platform kleine landschapselementen 
 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kleine-
landschapselementen/platform-kleine-landschapselementen/ 
 
Via dit platform krijgen grondeigenaren ondersteuning bij het ontwerp en de aanleg of het herstel 
van kleine landschapselementen. 
 

 
1 Maar ook voor het onderdeel ‘Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer’ 
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De afgelopen twee jaar is in een pilot geëxperimenteerd met de aanleg van kleine landschaps-
elementen in de gemeenten Soest, De Bilt, Leusden en Stichtse Vecht en binnen twee agrarische 
collectieven: Rijn, Vecht en Venen en Utrecht Oost.  
Er zijn ruim 20 poelen aangelegd of hersteld en 220 laanbomen en 330 knotbomen aangeplant. 
Verder zijn er heggen en hagen, elzensingels en struwelen, houtsingels en houtwallen en 
natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. 
 
Hein Pasman 
Manager natuur- en landschapsbeheer 
030 - 22 19 711  
h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl 
 
Voor nieuwe elementen op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht kan contact worden  
opgenomen met wenche@asyee.nl, Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. 
 

3.5 CULTUUR / CULTUREEL ERFGOED 

 

 BPD Cultuurfonds 

https://www.bpdcultuurfonds.nl 
 

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte en 
ondersteunt in dat kader kunst & cultuurprojecten, die o.a. een raakvlak hebben met bouwen, de 
gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling.  
De kernactiviteit van het project ligt op het gebied van kunst- en cultuur, waartoe worden gerekend 
initiatieven op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultureel erfgoed. Kunst- 
en cultuurprojecten in relatie tot natuur en landschap behoren hier ook toe. 
 
Mogelijke opbrengst 
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de kwaliteit van het project en in hoeverre een project 
het bestuur aanspreekt en bedraagt gemiddeld € 35.000 – € 40.000 en voor ‘Kanjer’ projecten  
€ 100.000. 
 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen moet o.a.: 

• een project ‘sponsorwaardig’ zijn. Dit betekent dat ze inhoudelijk belang moeten hebben en 
moeten beschikken over culturele kwaliteit en uitstraling; 

• een project nadrukkelijk raakvlakken hebben met het werkterrein van het BPD Cultuurfonds; 
• een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting, vereniging) als aanvrager fungeren; 

 
Uitgesloten van een bijdrage zijn o.a.: 

• projecten met een sociaal-cultureel karakter*; 
• projecten die bijdragen aan lopende –en/of exploitatiekosten; 

* indien er géén raakvlak is met het werkterrein van het Bouwfonds. 
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Procedure 
Driemaal per jaar kunnen aanvragen digitaal worden ingediend. Tot nu toe zijn de deadlines voor het 
indienen jaarlijks op: 

• 1 april    – Beoordeling in juni  
• 1 september   – Beoordeling in november 
• 1 december   – Beoordeling in maart 

 
Projecten worden beoordeeld op o.a.: 

• Artistieke kwaliteit,  
• Architectonische kwaliteit, 
• Cultuurhistorisch belang, 
• Regionale- of nationale betekenis, 
• Artistieke en/of culturele context: zoals de reputatie en betekenis van de plaats of plek waar 

het project plaatsvindt, 
• Onderscheidend vermogen van het (soort) project, 
• Professionaliteit (doel, opzet, uitvoering), 
• Samenwerking: de allianties die de Aanvrager aangaat met (andere) instellingen,  

opdrachtgevers en/of kunstenaars om een betekenisrijk project tot stand te brengen en om  
zijn activiteiten uit te voeren, 

• Haalbaarheid (financieel, tijd, draagvlak), 
• Zichtbaarheid: een overtuigende presentatie waarmee een passend publiek wordt bereikt,  

 
Aandachtspunt: 
Gemeenten (maar ook stichtingen en verenigingen) kunnen als aanvrager fungeren.   

 
 

 Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten 
https://www.monumenten.nl/monument-financieren/subsidie-voor-herbestemming/subsidie-
aanvragen 
 
De regeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een 
cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie 
lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. 
 
Subsidie is mogelijk voor haalbaarheidsonderzoeken en procesgerichte onderzoeken m.b.t. 
herbestemming van monumenten.  
Daarnaast is subsidie mogelijk voor het wind- en waterdicht maken van bouwwerken.  
 
Mogelijke opbrengst 
De bijdrage voor: 

• onderzoek bedraagt 70% van de kosten, met een maximum van € 17.500 (maximale 
subsidiabele kosten € 25.000 per aanvraag). 

• tijdelijke maatregelen bedraagt 70% van de kosten, met een maximum van € 35.000 
(maximale subsidiabele kosten € 50.000 per aanvraag). 

 
Subsidie is mogelijk voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten, gebouwen 
zonder monumentenstatus (verklaring gemeente benodigd m.b.t. cultuurhistorische waarde) en 
gebouwen (ook woonhuizen) die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten of van 
een complex. 
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Procedure 
Jaarlijks kunnen aanvragen worden ingediend in de periode van 1 oktober t/m 30 november. 
Bij honorering van de aanvragen krijgen professionele organisaties voor monumentenbehoud 
voorrang. 
 

 Stichting Drs. Cor van Zadelhoff Fonds 
https://stichtingcvzfonds.nl 
 
De Stichting Drs. Cor van Zadelhoff Fonds ondersteunt vooral projecten op het gebied van cultureel 
erfgoed. Zij ondersteunt projecten bij het restaureren, aankopen, uitbreiden, verbouwen, exploiteren 
en/of stichten van: 
• monumentale en anderszins cultureel van belang zijnde gebouwen; of 
• gebouwen met een beoogde culturele of maatschappelijke bestemming, zoals musea en 

ziekenhuizen. 
 
Het bestuur heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op onderhoudsbijdragen voor gebouwen met 
culturele bestemming en/of beeldbepalende gebouwen, die onvoldoende economisch draagvlak 
hebben. 
 
Mogelijke opbrengst 
De bijdragen van de Stichting kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift of een langjarige 
uitkering. In 2017 bedroeg het totaal beschikbare budget € 800.000. 
 
Procedure 
Aanvragen kunnen het hele jaar door schriftelijk worden ingediend. 
 
Aandachtspunt: 
Bijdragen worden verstrekt aan maatschappelijke en culturele instellingen. 
 

3.6 LEEFBAARHEID / SOCIALE COHESIE 

 

 VSBfonds  

https://www.vsbfonds.nl 
 

Het VSBfonds ondersteunt projecten op het terrein van Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. 
Binnen Mens & Maatschappij richt het fonds zich op projecten die actief burgerschap ondersteunen 
en stimuleren. Daarnaast subsidieert het fonds projecten die bijdragen aan sterke buurten en 
wijken waarbij veel verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten. 
 
 
Mogelijke opbrengst 
Voor Mens & Maatschappij heeft het VSBfonds in 2017 met € 9,9 miljoen in totaal 436 projecten 
ondersteund. Er gelden geen strikte regels voor omvang van een financiële bijdrage, maar wel goed 
om te weten: 

• Het VSBfonds financiert nooit 100%; 
• De gemiddelde donatie bedraagt tussen de 15% en 25% van de totale begroting; 
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• In absolute bedragen: gemiddelde bijdrage is circa € 20.000. 
 
De volgende soorten projecten komen in aanmerking: 

a. Projecten die zich richten op het creëren van ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen en 
speeltuinen; 

b. Projecten waarbij mensen uit verschillende groepen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld 
mensen die verschillen in leeftijd, sociale of culturele achtergrond; 

c. Projecten gericht op het bouwen aan een betere community waarbij het met elkaar 
organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie centraal staat. 

 
Voor Kunst & Cultuur komen o.a. de volgende soorten projecten in aanmerking: 

1. Publieksgerichte (her)inrichting 
Projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een 
betere beleving bieden aan het publiek. 

 
Procedure 
Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar moet minimaal vier maanden vóór 
aanvang van het project door het VSBfonds zijn ontvangen. 
 

Aandachtspunt/voorbeelden: 
Alleen een stichting of vereniging kan als aanvrager fungeren. 
 
Voorbeelden van ondersteunde projecten, zowel op het gebied van Kunst & Cultuur als op het 
werkterrein van Mens & Maatschappij. 
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur/bekijk-projectvoorbeelden 
 
https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/bekijk-projectvoorbeelden 
 
(o.a.voor “gelijke kansen in het onderwijs”) 

 

 Oranje Fonds 

https://www.oranjefonds.nl 
 
Dit fonds bevordert sociale samenhang (cohesie) en sociale participatie in de maatschappij. Het 
Oranje Fonds ondersteunt daarvoor een breed scala aan projecten, waarin ontmoeting(splaatsen) 
voor allerlei mensen uit de omgeving centraal staat. Ook subsidieert het Oranje Fonds vooral 
projecten, die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en door hen worden uitgevoerd. Daarbij 
hecht het Oranjefonds grote waarde aan een zorgvuldige werving en coaching van vrijwilligers. 
 
Mogelijke opbrengst  
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het project en varieert van € 500 tot € 100.000.  
 
Ontmoetingsruimte 
Iedere ontmoetingsruimte heeft vaste groepjes gebruikers. Het Oranje Fonds ondersteunt projecten 
wanneer de ontmoetingsruimte of activiteiten worden aangepast en er zodoende meer of andere 
groepen mensen gebruik van (kunnen) maken. 
http://www.oranjefonds.nl/ontmoetingsruimtes 
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Voorwaarden – ontmoetingsruimtes (algemeen) 
Voor het Oranje Fonds is voor ‘ontmoetingsruimtes’ (in het algemeen) van belang dat: 

• De lokale gemeenschap de belangrijkste inkomstenbron is van ontmoetingsruimtes; 
• Activiteiten en voorzieningen iets extra’s kosten én opleveren; 
• De activiteiten toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen waarvoor ze bedoeld zijn; 
• De ruimte maximaal in gebruik is. Als een gebouw vaak op vaste tijden leeg staat, 

waarom dan niet samenwerken met een andere vereniging die ruimte nodig heeft? 
• De vaste groepen gebruikers ook met elkaar activiteiten ondernemen. 

 
Voorwaarden - algemeen 
Voor het Oranje Fonds is (in het algemeen) van belang dat:  

• Het Fonds géén bijdrage verstrekt voor:  
o aankoop of nieuwbouw van huisvesting; 
o normale exploitatie van een organisatie;  

• Het Oranje Fonds geeft alleen een bijdrage voor apparatuur, inventaris of gebouwen aan 
officiële verenigingen of stichtingen;  

• Het Oranje Fonds is terughoudend met het verstrekken van een bijdrage voor de goederen 
en inrichtingskosten aan professionele organisaties;  

• Aanvragen kunnen worden ingediend door geregistreerde stichtingen en verenigingen. 
 
Organisaties kunnen meerdere keren – voor verschillende projecten - per jaar een aanvraag 
indienen. De enige voorwaarde is dat het project aansluit bij de doelstellingen van het fonds.  
 
Procedure  
Een aanvraag kan het hele jaar via het online aanvraagformulier worden ingediend. 
Let op:  de aanvraag moet vóór de start van de activiteiten/project zijn ingediend en bij voorkeur  

10 à 12 weken (4 maanden) van tevoren.  (in de praktijk is namelijk de doorlooptijd van een 
aanvraag circa 4 maanden en op te voeren, subsidiabele projectkosten kunnen pas starten vanaf het 
moment van besluitvorming door het fonds). 
 

Aandachtspunt(en): 
Alleen een stichting of vereniging kan als aanvrager fungeren. 

 LEADER (POP3, periode 2014 – 2020) 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/@310689/subsidie-uitvoering-projecten-kader-
leader-pop3/ 
 
Een van de LEADER-gebieden is Weidse Veenweiden (Utrecht-West), waartoe de gemeente Stichtse 
Vecht behoort. Binnen dit LEADER-gebied is het versterken van de stad-dorp-landrelatie het 
hoofdthema van de strategie.  
 
Toetsingscriteria voor aanvragen: 
(1) De mate waarin het project bijdraagt aan de hoofddoelstelling en aan minimaal één van de 
subdoelstellingen in de LOS, hetgeen blijkt uit de omschrijving van de bijdrage aan: 

a. Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land EN aan 
b. Het realiseren van broedplaatsen: het concreet plek geven aan pioniers in fysieke of digitale 

zin danwel door een samenwerkingsverband van/voor "pioniers" OF aan 
c. Het vormgeven en opzetten van korte, integrale kringlopen en ketens OF aan  
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d. d) Het vormgeven aan voedsel van dichtbij (product, logistiek en kennis) 
(2) De mate waarin het project past bij de werkwijze van LEADER, hetgeen blijkt uit de omschrijving 
van de wijze waarop het project voldoet aan de volgende LEADER-kenmerken: 

a. Bottom-up waarde: het project is een initiatief van, voor en door ondernemende inwoners, 
overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarbij draagvlak, 
eigenaarschap en reikwijdte voor het gebied wordt beoogd. 

b. Vernieuwingswaarde: het project brengt vernieuwing in het gebied op gang, in de vorm van 
een experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die aangesproken wordt. 

c. Samenwerking: het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen ondernemende 
inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

d. Overdraagbaarheid: het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten en de 
aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen. 

e. Integraliteit: het project draagt bij aan meerdere doelen en/of verbindt meerdere sectoren 
(cross- overs). 

 
(3) De mate waarin het project haalbaar is (vanuit financieel en organisatorisch oogpunt 
(4) De mate waarin het project doelmatig en doeltreffend is 
Coördinatoren:  
• Martijn Plomp  06 - 208 544 56 
• Maike van der Maat 06 - 232 852 25 
• Marianne Breedijk 06 - 225 663 81 

 ANWB Fonds  

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds#wat-doet-het-anwb-
fonds? 

 
Het ANWB Fonds ondersteunt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële 
bijdrage indien deze gericht zijn op één van de themagebieden van de ANWB, waaronder 
projecten op het gebied van vrije tijd. 
 
Voorwaarden 
De belangrijkste criteria zijn: 

• Het project moet breed toegankelijk zijn voor de samenleving en zo weinig mogelijk 
doelgroepen uitsluiten; 

• De bijdrage van de ANWB moet zichtbaar gemaakt kunnen worden;  
• Het project moet haalbaar zijn en worden voorzien van een deugdelijk dekkingsplan;  
• Niet in aanmerking komen o.a.: 

o eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen, festivals of tentoonstellingen; 
o aankoop, nieuwbouw en verbouw van huisvesting;  
o kunstprojecten;  
o collectievorming van musea.  

 
Naast de algemene criteria moet het project/initiatief voldoen aan minimaal één van de volgende 
specifieke criteria: 

• Vrije tijd 
o Het project vergroot de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en gebieden 

die van belang zijn voor de vrijetijdsbesteding. Indien het project deel uitmaakt van 
een verbouwing of restauratie kan alleen voor dit specifieke onderdeel (vergroten 
van de toegankelijkheid) een aanvraag worden ingediend. 
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o Het project leidt tot verbetering van cultuurhistorische informatie aan bezoekers. 
 
Procedure 
Een aanvraag moet zijn ingediend vóór de start van het project. 
 
Aandachtspunt: 
De gemeente kan géén (succesvol) beroep op doen op deze mogelijkheid.  
Indien een onderdeel uit het project aanknopingspunten heeft, dan zal een stichting/vereniging als 
aanvrager moeten fungeren. 
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BIJLAGE 1:  OVERZICHT VAN BEKENDE C.Q. BENUTTE REGELINGEN EN FONDSEN 
 
 
 
 

Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling           

Project Fonds 
Toegekend? 
Ja/Nee Bedrag Jaar Cluster 

Planetenbaan aanvraag subsidie 
Binnenstedelijke 
Ontwikkeling - 
deskundigen inzet 

1x wel, 2e nu 
in 
behandeling 
bij provincie 

€ 124.900,00 2019 
en 
2020 

RO 

Stabilisatie fundering 
kerktoren Nieuwer ter Aa 

Erfgoedparels provincie 
Utrecht 

ja € 161.764,10 2018 Vastgoed 

Verduurzaming gebouwen SDE ja € 125.856,00 
2018-
2033 

Vastgoed 

Gemeentelijke huisvesting 
(PV op GAK) SDE ja € 43.169,00 

2016-
2031 

Vastgoed 

Funderingsherstel 
kerktoren Nieuwer Ter Aa erfgoed parels ja € 161.764,00 2019 

Vastgoed 

Onderhoud monumenten BRIM ja 
diverse 
bedragen 

2013, 
2014 

Vastgoed 

 
 
       
Team Economie en Duurzaamheid         

Project Fonds 
Toegekend? 
Ja/Nee Bedrag Jaar Cluster 

Duurzaamheid; bureau 
Hezelburcht heeft de 
opdracht om de subsidies 
voor duurzaamheid te 
verzamelen en gaat ook de 
subsidieverwerving intern 
op touw zetten (OVERLAP 
niet meer delen) 

    
Duur-
zaamheid 

Cultuurpact     Economie 
“Verbinder 
gebiedssamenwerking 
cultuur en toerisme 
Stichtse Vecht (= Kompas) 

Uitvoeringsverordening 
subsidie Cultuur en 
Erfgoed provincie 
Utrecht 

Ja € 10.000,00 2019 
(vaststelling) 

Economie 

TOP Sperwerveld Gebiedscommissie 
Utrecht West Nvt Max € 20.000 

Ntb 
(afhankelijk 
van niet PS 
programma) 

Economie 

TOP Sperwerveld Provincie Utrecht/ 
erfgoed Nvt ? naar schatting  

€ 10.000 Ntb Economie 
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Team Buiten           

Project Fonds 
Toegekend? 
Ja/Nee Bedrag Jaar Cluster 

Diverse locaties Pilotprojecten 
Klimaatadaptatie (Rijk) 

Ja € 50.000,00 
 

Water 

Diverse locaties Impulsregeling 
Klimaatadaptatie in de 
Stad van 
Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden 
(HDSR). 

Ja € 44.000,00 2020 Water 

 
 
       
Team Sociaal 
Domein - Strategie 
en Regie           

Project Fonds 
Toegekend? 
Ja/Nee Bedrag Jaar Cluster 

Duale Trajecten 
Statushouders 

Pilotprojecten 
Ministerie SZW 

nee € 75.000,00 2019 
 

Training aanpak verward 
gedrag (MHFA) 

ZonMw ja € 14.975,00 2019 
 

GGZ in de wijk (Wijk 
GGZ'er) 

ZonMw ja € 20.000,00 2019 
 

Project Gezonde Buurten Jantje Beton/IVN ja € 30.000,00 2018 en 
2019 

 

Lokaal Sportakkoord Rijk/VSG ja (informeel) € 15.000,00 2019 
 

Transformatie Jeugdhulp Transformatiefonds 
Jeugd (bedrag voor 
hele Regio Utrecht 
West) 

ja € 1.314.000,00 2018 t/m 
2020 

 

  
    

      
 

Team Sociaal 
Domein - Team 
Organisatie           

Project Fonds 
Toegekend? 
Ja/Nee Bedrag Jaar Cluster 

intervisoren A&O ja € 15.000,00 2018  
  
  



 
 
 
 

27 oktober 2019 Overzicht financieringsmogelijkheden “Centrumontwikkeling Deurne” Pagina 27 van 30
  

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN AANVULLENDE FONDSEN 
 
 
In deze bijlage zijn de diverse particuliere fondsen opgenomen die potentie bieden voor projecten 
waarvoor gemeenten initiatief nemen, maar waarvoor alleen maatschappelijke partners (stichtingen, 
wijkraden, e.d.) in aanmerking komen.  
 

BANKGIRO LOTERIJ FONDS 
http://bankgiroloterijfonds.doen.nl 

 
Dit fonds is het programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland van Stichting DOEN. 
Het Fonds hanteert geen minimum/maximum bedragen. De gemiddelde bijdrage aan een initiatief is 
ongeveer € 40.000. De financiële bijdrage hangt af van het totale bedrag van de projectkosten. 
Daarnaast kijkt het BankGiro Loterij Fonds naar de impact van de bijdrage aan het project. 
 

 

FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 
http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/subsidiemogelijkheden-2018-bekend.html 

 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert - met diverse deelregelingen - actieve deelname aan 
kunst en cultuur. Zij ondersteunen vernieuwende culturele initiatieven, in de vrije tijd en op school, 
zowel nationaal als internationaal. 
Binnen de terreinen cultuurparticipatie en -educatie zijn op dit moment de volgende 
subsidieregelingen opengesteld: 
 
Cultuurparticipatie 
 
A. Cultuurmakers van nu:   

Voor kleinschalige projecten op het vlak van actieve cultuur- of erfgoedparticipatie 
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een max. van € 5.000 
à indientermijn: tot en met 30 oktober 2020 (zolang budget beschikbaar is) 
 

B. Maakruimte voor cultuur:  
Voor samenwerking in cultuurparticipatie 
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een min. van € 5.000 en max. € 25.000 
à indientermijn: tot en met 30 oktober 2020 (zolang budget beschikbaar is) 
 

C. MeeMaakPodia:   
Instellingen met podiumfunctie betrekken omgeving 
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een min. van € 50.000 en max. € 100.000 
à indientermijn: tot en met 1 november 2019 (zolang budget beschikbaar is) 
 

D. Internationale samenwerking:  
Ontwikkel- of samenwerksubsidie 
à ontwikkelsubsidie: de bijdrage bedraagt max. 100% van de kosten, met een max. van € 7.500 
à samenwerksubsidie: de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met max. van € 25.000 
à indientermijn: tot en met 18 december 2020 (zolang budget beschikbaar is) 
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E. Immaterieel erfgoed: 

Voor projecten gericht op eigentijdse beoefening van immaterieel erfgoed (rituelen, gebruiken, 
ambachten of festiviteiten)  
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een min. van € 1.000 en max. € 10.000 
à indientermijn: tot en met 18 december 2020 (zolang budget beschikbaar is) 
 

F. Creatief gebruik digitaal erfgoed: 
Jongeren creatief aan de slag met digitaal erfgoed 
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een max. van € 50.000 
à indientermijn: tot en met 18 december 2020 (zolang budget beschikbaar is) 
 

Cultuureducatie 
 
A. Versterking cultuureducatie vmbo 

Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een min. van € 10.000 en max. € 50.000 
à indientermijn: tot en met 1 november 2019 (zolang budget beschikbaar is) 
 

B. Mediakunst en erfgoededucatie 
Projecten mediakunst en erfgoededucatie in het primair onderwijs 
à de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met een min. van € 10.000 en max. € 80.000 
à indientermijn: tot en met 13 december 2019 (zolang budget beschikbaar is) 
 

C. Internationale samenwerking 
Ontwikkel- of samenwerksubsidie voor internationale projecten 
à ontwikkelsubsidie: de bijdrage bedraagt max. 100% van de kosten, met een max. van € 7.500 
à samenwerksubsidie: de bijdrage bedraagt max. 50% van de kosten, met max. van € 25.000 
à indientermijn: tot en met 18 december 2020 (zolang budget beschikbaar is) 

 

MONDRIAANFONDS 
https://www.mondriaanfonds.nl 

 
Het Mondriaan Fonds verstrekt bijdragen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert 
bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars 
(curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, 
galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen zijn gericht op het stimuleren van de productie en de 
presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland.  
De mogelijke opbrengst varieert per categorie, van 40% tot 70% van de projectkosten. 

 

STICHTING ZABAWAS 
http://www.zabawas.nl 

 
De Stichting verleent een bijdrage aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen 
op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. 
De mogelijke opbrengst is afhankelijk van de totale projectbegroting. Donaties van € 25.000 zijn al 
substantieel, maar hogere bedragen zijn mogelijk indien deze procentueel vrij ‘marginaal’ (zo’n 10%) 
van de projectbegroting bedragen. 
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FONDS21 
https://www.fonds21.nl 

 
Fonds 21 steunt ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zij 
ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te 
bereiken. 
De mogelijke opbrengst bedraagt minimaal € 10.000, waarbij het aangevraagde bedrag en de  
financiering van het project een evenwichtige verdeling kent tussen eigen inkomsten,  
bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen. 

 

STICHTING DOEN 
https://www.doen.nl/home.htm 

 
Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving 
willen maken, waarin:  

o de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);  
o iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor 

individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);  
o kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet 

zonder kan (‘creatief’). 
Stichting DOEN hanteert geen minimum/maximum bedragen. Doorgaans is de richtlijn dat zij 
maximaal 1/3 van een begroting financieren, met als uitgangspunt: subsidies waar nodig, 
leningen/participaties waar mogelijk. 

 

STICHTING DIORAPHTE 
https://www.dioraphte.nl 

 
Stichting Dioraphte ondersteunt algemeen nut beogende instellingen in Nederland (en buitenland), 
welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of 
activiteiten ten behoeve van: 

o Nederlands cultureel erfgoed; 
o Nederlandse podiumkunsten; 
o kwetsbare groepen in de maatschappij; 
o onderwijs;  
o gezondheidszorg; 
o werkgelegenheid; en/of 
o de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek. 

De mogelijke bijdrage is maatwerk en wordt per project bepaald. 
 

TRIODOS FOUNDATION 
https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/ 

 
Voor vernieuwende projecten, gericht op een duurzame samenleving en die binnen de werkgebieden 
van de foundation vallen:  

o Natuur en milieu; 
Voor initiatieven die een langdurige verandering beogen aan natuur en milieu, waarbij kan 
worden gedacht aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw. 
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o Mens en maatschappij; 

Voor uiteenlopende projecten van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op 
verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving. 

o Internationale samenwerking; 
Voor diverse projecten op het gebied van fair trade, schone energie, landbouw, gezondheid, 
watervoorziening en onderwijs in het buitenland. 
De mogelijke opbrengst varieert van €1.000 tot € 20.000. 
 

INNOVATIEFONDSEN ZORGVERZEKERAARS (O.A. AGIS INNOVATIEFONDS) 
 

Agis Innovatiefonds 
https://www.agisinnovatiefonds.nl 

 
Het fonds ondersteunt vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met een 
chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie. 

 
Het fonds hanteert bij de toekenningen geen minimale of maximale bedragen. De gemiddelde 
bijdrage is ongeveer € 40.000. Een bijdrage boven € 50.000 is uitzonderlijk. 
De voorwaarden/criteria en mogelijke opbrengst verschilt per programma. 
 

FONDS NUTS OHRA 
https://www.fnozorgvoorkansen.nl 

 
Fonds Nuts Ohra zet zich in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Met hun ondersteuning 
willen zij de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om 
volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Het fonds ondersteunt projecten gericht op: 

o het verminderen van gezondheidsachterstanden; 
o mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid; 
o jongeren met een chronische aandoening; 
o alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen. 

Op dit moment is het alleen mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten gericht op mensen 
met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.  
De mogelijke opbrengst daarvoor bedraagt tussen minimaal € 500 en maximaal € 20.000. 
 


