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1. Inleiding 

Water is cruciaal om de kwaliteit van golfbanen op peil te houden. Klimaatverandering leidt tot perioden met 
veel water en tot perioden met juist watergebrek. Veel golfbanen zullen naar oplossingen moeten zoeken en 
worden geconfronteerd met onvoorziene uitgaven. De Golfalliantie (NVG, NGF en NGA) wil daarom een beeld 
van de landelijke en regionale subsidiemogelijkheden. Sportsubsidie.nl heeft daartoe een subsidieonderzoek 
uitgevoerd.  
 

Het doel van dit subsidieonderzoek is om een actueel en realistisch inzicht te geven in de 
subsidiemogelijkheden van golfbanen voor het nemen van maatregelen op  

het vlak van waterberging c.q. waterbeheer. 
 
De volgende werkzaamheden maakten deel uit van het subsidieonderzoek: 

• Beoordeling van de projecten van opdrachtgever vanuit subsidieoogpunt; 

• Het inventariseren van relevante fondsen en subsidieregelingen (regionaal, provinciaal, landelijk en 
Europees); 

• Het beoordelen van relevante subsidies en fondsen op haalbaarheid en aan te vragen bijdragen; 

• Ontwikkelen van een advies ten aanzien van de subsidieaanvragen en een overzicht van relevante fondsen 
en subsidieregelingen. 

 
Het resultaat van het subsidieonderzoek ligt voor u. In algemene zin bestaat deze uit enkele onderdelen. In 
hoofdstuk 2 wordt het project van de stichting met een subsidiebril beoordeeld. In hoofdstuk 3 presenteren we 
onder andere een overzicht van geselecteerde regelingen en tenslotte trekken we in hoofdstuk 4 conclusies en 
doen we aanbevelingen die bij kunnen dragen aan de financiering van waterbergende maatregelen. In de bijlage 
worden korte samenvattingen van alle geselecteerde regelingen weergegeven. 
 
Sportsubsidie.nl 
Ben Moonen 
 
10 oktober 2022 
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2. Subsidies en golfsport 

Uitgangspunten en criteria 

De overheid gebruikt subsidies dus met het doel haar beleid te verkopen. Zo stimuleert de overheid organisaties 
om mensen te scholen, investeringen te plegen, te exporteren, onderzoek te doen naar nieuwe technologieën, 
etc.. Succesvol subsidiebeleid richt zich dan ook op de inhoud van dat beleid. Op welke wijze kunnen we invulling 
geven aan de doelen en wensen van de subsidieverstrekker? 
 
Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van subsidies, is het goed te weten wat enkele algemene uitgangspunten 
van subsidiegevers en fondsen zijn: 

• Projecten die commercieel interessant zijn en zichzelf kunnen bedruipen worden niet ondersteund; 

• Reguliere activiteiten van aanvragers worden niet ondersteund; 

• Er is geen subsidie voor kosten die al via een andere regeling gesubsidieerd zijn; 

• Subsidie aanvragen doet u voordat u start met uw project; 

• De definitieve vaststelling van de subsidie gebeurt na afloop van uw project. 
 
Dit betekent dit dat het geen zin heeft om subsidie aan te vragen voor reguliere activiteiten. Het doel is juist om 
de stichting te stimuleren om iets bijzonders te doen. Bij de afweging die daarbij wordt gemaakt, kan in het 
algemeen worden gesteld dat de subsidiekansen van een project stijgen naarmate er: 

• aansluiting gevonden wordt bij maatschappelijke doelen; 

• sprake is van kwetsbare doelgroepen; 

• sprake is van samenwerking met betrouwbare partijen; 

• sprake is van een nieuw en innovatief project; 

• een goed doortimmerd projectplan en een degelijke begroting is; 

• sprake is van cofinanciering (welke bijdrage kunnen andere partijen leveren, welke andere financiers zijn er, 
welke financieringsbehoefte is er). 

Golfsport: waterberging en -beheer 

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd hebben we de ambities van de Golfalliantie getoetst op basis van 
bovenstaande criteria. 
 

Criterium Beoordeling Toelichting 

Maatschappelijke relevantie + Dat golfbanen uit kostenoogpunt investeren in 
waterbeheer is voor de subsidieverstrekker niet relevant. 
Om subsidiemogelijkheden te creëren is het dus zaak om 
aansluiting te vinden bij een maatschappelijk thema. Het 
maatschappelijk belang van investeringen in water liggen 
vooral op de volgende zaken. Waterbeheer kan bijdragen 
aan: 

• Het omgaan met veranderende klimatologische 
omstandigheden (klimaatadaptatie). Met name in 
perioden met te veel dan wel te weinig neerslag; 

• Innovaties; 

• Biodiversiteit: watervoorzieningen kunnen ertoe 
bijdragen dat bepaalde soorten meer kansen krijgen. 

Kwetsbare doelgroep - Niet van toepassing 

Samenwerking/partners +- Als partijen zoals de Golfalliantie partner zijn in een 
aanvraag, vergroot dat het draagvlak en zal ook het 
vertrouwen van de subsidiegever vergroten. Daarnaast zou 
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Criterium Beoordeling Toelichting 

iedere golfbaan moeten nadenken over een lokaal 
samenwerkingsverband (golfclub, bedrijf, gemeente???) 

Innovatie n.v.t. Er zijn allerlei subsidies die specifiek zijn bedoeld om 
innovaties te stimuleren. Innovatieve oplossingen voor het 
tekort/overschot aan water zullen dus ook meer 
subsidiemogelijkheden hebben.  

Kwaliteit projectplan n.v.t.  

Beschikbaarheid cofinanciering +- De subsidie dekt normaliter slechts een deel van de kosten. 
Vanuit de golfaccommodatie moet er nagenoeg altijd 
bereidheid zijn om mee te financieren 

Aandachtspunten 

• Er worden golfbanen geëxploiteerd door zowel verenigingen/stichtingen als door bedrijven. Bij het 
doornemen van de gevonden regelingen is het goed steeds alert te zijn op welke organisaties gebruik 
kunnen maken van de regeling.  

• In het algemeen hebben organisaties zonder winstoogmerk méér financieringsmogelijkheden dan 
commerciële partijen. De subsidiemogelijkheden van een bedrijf zijn kleiner dan die van een vereniging of 
stichting. Met name bij veel fondsen geldt dat bedrijven geen aanvragen kunnen doen. Vanuit 
subsidieoogpunt is de rechtsvorm van een stichting of vereniging dus positiever. Op veel (commerciële) 
golfbanen zit ook een golfclub. Wellicht kan de golfclub fungeren als penvoerder van een aanvraag?  

• Subsidieverstrekkers zijn op zoek naar nieuwe projecten die een duwtje in de rug verdienen met subsidies. 
Daarbij geldt meestal ook dat projecten pas mogen starten nadat de subsidieverstrekker een besluit heeft 
genomen over een aanvraag. Alle kosten die daarvoor worden gemaakt, zijn niet subsidiabel. Als je je 
realiseert dat de beoordeling van een aanvraag vaak al 3 à 4 maanden duurt, betekent dit dat nu moet 
worden nagedacht over projecten die pas over ruim een half jaar van start gaan. Golfbanen die deze winter 
maatregelen willen treffen zijn voor de meeste regelingen te snel (met uitzondering van bijvoorbeeld de 
BOSA-subsidie). Wil je in 2023 aan de slag, dan is er voldoende tijd om het subsidietraject te doorlopen. 

• Voor veruit de meeste subsidies en fondsen geldt dat ze een maatschappelijk doel of een kwetsbare 
doelgroep willen ondersteunen. Sport en bewegen wordt daarbij niet gezien als een maatschappelijk doel. 
Sport kan wél een middel zijn om bij te dragen aan de aanpak van maatschappelijke doelen.  

• Subsidiegevers willen nieuwe, bijzondere projecten financieren. De exploitatie is niet subsidiabel. Daarom 
wordt vaak een startsubsidie gegeven. Een project dat al jaren bestaat, maakt minder kans op een 
toekenning. Je moet dus nadenken over wat de aanleiding is voor een subsidieaanvraag. 
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3. BOSA - subsidie voor investeringen in 
sportaccommodaties 

De belangrijkste subsidieregeling voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de 
aanschaf van sportmaterialen is de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties (BOSA). Er is extra subsidie beschikbaar voor regenwateropslagsystemen. De BOSA bestaat 
sinds 2019 en de huidige regeling loopt door tot en met 2023. De kans is groot dat er daarna een vervolg komt. 

Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage? 

Investeringen/kosten die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, 
of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen worden voor 20% gesubsidieerd. Bij sportmaterialen 
kan gedacht worden aan golfclubs of tees, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe golfballen of 
kleding voor teams of caddies. Ook de inhuur van eigen en extern personeel die een rol hebben bij onderhoud 
kan mogelijk vanuit BOSA gesubsidieerd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het inhuren van onderhouds- of 
schoonmaakdiensten en de loonkosten van de greenkeepers. LET OP: altijd geldt dat kosten onderbouwd 
moeten worden met facturen waarbij btw in rekening wordt gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet 
subsidiabel. 

Maatregellijst: 30% subsidie 

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook 
Bijlage I bij de regeling): 
 
Maatregelen voor energiebesparing: 

• Verlichting: 1.1 Sportveldverlichting, 1.2 LED-verlichtingssysteem voor nieuwe en bestaande 
sportaccommodaties; 

• Ventilatie en verwarming: 2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties, 2.2 
Warmtepomp, 2.3 Warmteterugwinning uit douchewater; 

• Bouwkundig: 3.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties, 3.2 HR-glas voor nieuwe 
sportaccommodaties, 3.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties; 

• Duurzame energieopwekking: 4.1 Zonnecollectorsysteem, 4.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking. 
 
Maatregelen toegankelijkheid: 

• Automatische deur; 

• Toegang sportrolstoelen; 

• Lift; 

• Integraal toegankelijk toilet; 

• Doelgroep specifieke sportvoorzieningen: 5.1 Zwembadlift, 5.2 Luie zwembadtrap, 5.3 Akoestiek, 5.4 
Voorziening slechthorenden, 5.5 Klok. 

 
Maatregelen circulariteit: 

• Hergebruikt infillzand; 

• Aanschaf kantplanken (kunstgrasveld); 

• Schoonloopvoorziening; 

• Gerecyclede sportvloer sporthal. 
 
Maatregelen veiligheidsbeleving 
De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de 
veiligheidsbevorderende maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen 
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Ook 30% subsidie voor kosten van klimaatadaptatie 

Op de maatregellijst is in 2022 onder punt D een nieuwe lijst toegevoegd met maatregelen voor klimaatadaptatie 
op sportaccommodaties. Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport zijn twee maatregelen 
opgenomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op en rondom de sportaccommodatie te 
verminderen. Het gaat hierbij om opvang en hergebruik van regenwater op de sportaccommodatie, en een 
vegetatiedak voor het bufferen van regenwater en het verminderen van hittestress en de bijbehorende 
koelvraag. Zie hieronder de omschrijving op de maatregellijst waaraan voldaan moet worden om 10% extra 
subsidie te ontvangen. 
 

 

Advies 

1. In algemene zin verdient het aanbeveling om de BOSA zoveel mogelijk aan te vragen voor maatregelen die 
recht geven op 30% subsidie (de basis van de BOSA is dat 20% van de kosten inclusief btw gesubsidieerd 
worden, maar een aantal specifieke maatregelen wordt met extra 10% subsidie gestimuleerd). De kosten 
(inclusief btw) van een wateropslagsysteem wordt vanuit de BOSA tegen 30% gesubsidieerd. 

2. Je kunt alleen BOSA aanvragen voor kosten waarop geen recht op btw-teruggave geldt. Voor een BV of NV 
geldt dat ze de btw over die kosten wel kunnen verrekenen en dan valt de BOSA af. Voor golfverenigingen 
geldt dat niet. Een overweging is om de investeringen in waterberging en -beheer door de vereniging te 
laten doen en daarmee toch gebruik te kunnen maken van de BOSA. Als de BV/NV de vereniging een 
vergoeding geeft voor de (totale) investeringskosten, doet voor de BOSA niet ter zake. Alternatief is om een 
stichting op te richten c.q. een bestaande stichting in te zetten en van daaruit de BOSA aan te vragen. 
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4. Op zoek naar regelingen  

Trefwoorden en regelingen 

Bij de speurtocht naar interessante subsidiemogelijkheden hebben we de bovenlokale regelingen (gemeentelijke 
subsidie dus niet) onderzocht en zijn we thematisch te werk gegaan. We hebben de volgende zoektermen 
gehanteerd: 
 
Trefwoorden 

• Water (-berging, -beheer, -buffering) 

• Oppervlaktewater 

• (Golf)sport 

• Sportaccommodaties 

• Klimaat 

• Klimaatadaptatie 

• Duurzaamheid 

• Biodiversiteit 

• Innovatie 

• Natuur 

Beoordeling  

Er bestaan grote inhoudelijke en procedurele verschillen tussen de verschillende subsidies en fondsen. Om hierin 
meer inzicht te geven is iedere regeling gescreend op de zwaarte en complexiteit en de kans op succes (+, + -, -). 
Bovendien wordt een indicatie gegeven van de aan te vragen bedragen. Deze beoordeling is een indicatie. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

Categorie 

De categorie (kolom 'Cat') is een indicator van de zwaarte en complexiteit van de regeling. Daarbij onderscheiden 
we de volgende categorieën: 
1. Zeer zware eisen aan de aanvraag, subsidiebeheer en verantwoording 
2. Zware eisen aan de aanvraag, subsidiebeheer en verantwoording 
3. Relatief eenvoudige aanvraagprocedure, lichte eisen aan subsidiebeheer en verantwoording 

Kans 

Dit is een inschatting van de kans op succes. Er worden drie categorieën onderscheiden: 
+ Goede kans op een succesvolle aanvraag (meer dan 50%) 
+- Redelijke kans op een succesvolle aanvraag (± 25-50%) 
- Kleine kans op een succesvolle aanvraag ( <25%). Zeer veel concurrentie en zeer hoge eisen  
 aan het project, samenwerking, borging e.d. 
 
LET OP! 
Als een regeling wordt beoordeeld met een '-' wil dit niet zeggen dat ons advies is om geen aanvraag in te 
dienen. Een negatieve beoordeling is uitsluitend een indicatie van de kans op succes. Meestal betekent dit dat er 
sprake is van veel aanvragers (grote concurrentie) en/of complexe wijze van aanvragen (met name bij de 
Europese regelingen). De succeskans wordt positief beïnvloed door een goede, onderscheidende aanvraag en 
passende match tussen project en regeling. 

Wie kan aanvragen? 

In een aparte kolom geven we aan of verenigingen en/of bedrijven aan mogen vragen. 
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Subsidies en fondsen  

   Aanvrager 
Maximale subsidie  

(x €1.000) 
Thema’s 

Subsidies en fondsen Cat. Kans Club Bedrijf <10 10-100 > 100 Water Klimaat 
Bio-

diversiteit 

Nationaal Groenfonds 2 +            Lening       

Natuurschoonwet 3 +-         

SBNL Natuurfonds 2 +-         

Stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020 - Waterschap Vallei en Veluwe  2 -         €25k         

Subsidieregeling Klimaat Actief! - Waterschap Drents Overijsselse Delta  3 +-         €10k         

Subsidie recr. medegebruik, landschap en cultuurhist. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  2 -       50%          

Subsidie water en bodem Utrecht en Zuid-Holland - Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  2  -        €10k         

Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020  2 +-                  

Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland - Hoogheemraadschap van Rijnland  1 -                 

Subsidie Genieten van water 2022-2027 - Waterschap Drents Overijsselse Delta  3 +-         €10k         

Subsidie biodiversiteit Waterschap de Dommel 2021 - Waterschap De Dommel  3 +       €5k           

Regeling biodiversiteit en landschap - provincie Gelderland  1  +-                 

Regeling uitvoering LEADER projecten - provincie Overijssel  1 -                  

Stichting Streekfonds Achterhoek 2 +-                  

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 - provincie Zuid-Holland  1 +-                

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant  1 +-                 

Subsidie recreatief medegebruik, educatie en burgerparticipatie Waterschap Aa en Maas  2 -        €37k         

Subsidie ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 1 +-    €25k     

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 3 +          2,5 mio        

Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap - provincie Noord-Brabant  2 -        €25k          

Subsidie inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. - provincie Limburg  1 -                  

Subsidieregeling klimaat regio as50+ 2022 - Waterschap Aa en Maas  3 +     €5k            



Subsidieonderzoek Golfalliantie 

 

   Aanvrager 
Maximale subsidie  

(x €1.000) 
Thema’s 

Subsidies en fondsen Cat. Kans Club Bedrijf <10 10-100 > 100 Water Klimaat 
Bio-

diversiteit 

Subsidieregeling klimaat stedelijk gebied Aa en Maas 2022 - Waterschap Aa en Maas  3 +-     €5k            

Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht - provincie Utrecht  1 +-        €60k         

Subsidie ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2022  3 +         €10k         

Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân en Groningen - provincie Friesland  1 -                 

Regels ruimte voor Gelderland 2016 - provincie Gelderland  1 -                 

Regiofonds Zuidoost-Friesland - Regiodeal Zuidoost-Friesland  3 +-        €50k         

Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen  2 +-         €50k         

Subsidie Klimaat en Ruimte - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  2 +-         €50k         

Subsidieverordening POP3 - provincie Limburg  1 -                 

Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht - provincie Utrecht  1 -                 

Subsidie stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer - provincie Overijssel  2 +-        €100k         

Subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2022 - Waterschap De Dommel  2 +-        €100k         

Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3 - provincie Groningen  1 -        €10k         

Verordening POP3 subsidies - provincie Zeeland  1 -                 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Subsidies en fondsen 

In totaal zijn 36 regelingen en fondsen geselecteerd die aansluiten bij de ambities van de Golfalliantie. In de tabel 
is te lezen wie kan aanvragen, welke bedragen mogelijk zijn en welk thema prioriteit heeft bij de betreffende 
regelingen. Wat opvalt is dat een aantal regelingen bedoeld is voor agrarische bedrijven en/of landeigenaren. 
Aandachtspunt is in hoeverre eigenaren van een golfbaan gezien worden als een agrarisch bedrijf of 
natuurbeheerder. 
 
De meest interessante subsidies en fondsen voor investeringen in waterberging en -beheer zijn: 

• BOSA 

• Regelingen diverse waterschappen 

• Provinciale regelingen op vlak van water en biodiversiteit 

Aanbevelingen 

De grootste subsidiekansen liggen op een combinatie van: 

• Eigen bijdrage 

• BOSA-subsidie 

• Bijdrage vanuit het waterschap 

• (Eventueel) gemeentelijke en/of provinciale subsidie 
 
Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om een lening af te sluiten of krediet aan te vragen (bijvoorbeeld het 
Nationaal Groenfonds maar er zijn veel meer ontwikkelfondsen). Binnen de sport kennen we de Stichting 
Waarborgfonds Sport en Maatschappelijk financieren. Beiden verlenen borgstellingen waardoor onder gunstige 
voorwaarden leningen afgesloten kunnen worden. 

BOSA 

De BOSA-subsidie is vooral interessant voor de kosten die in aanmerkingen komen voor de 30% subsidie 
(waaronder de aanleg van regenwatersystemen). Als het mogelijk is dat een vereniging of stichting investeert en 
de BOSA aanvraagt, kunnen 30% van de kosten (incl. btw) gefinancierd worden vanuit de BOSA-regeling (zie ook 
pag. 4). 

Ga overleg aan met het waterschap, de gemeente en de eigen provincie 

Golfbanen die overwegen te investeren in waterberging en -beheer wordt geadviseerd om in overleg te gaan 
met het waterschap, de eigen gemeente en de provincie. De waterschappen zijn de primaire probleemeigenaar 
op het vlak van waterkwaliteit, watertekorten en -overschotten. Daarmee zijn ze ook de meest voor de hand 
liggende partij om mee te financieren in oplossingen die ‘hun’ problemen aanpakken. Daarnaast hebben 
waterschappen veel kennis en kunnen ze ook inhoudelijk meedenken over passende maatregelen op golfbanen.  
 
De meeste provincies hebben subsidieregelingen op het vlak van duurzaamheid en klimaat.  
In dit onderzoek zijn de gemeentelijke subsidies buiten beschouwing gelaten, maar veel gemeenten hebben 
eigen regelingen op het vlak van sport maar ook op het vlak van klimaat en duurzaamheid. Op de website van de 
gemeente vindt u een loket met de gelden regelingen. 
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De Golfalliantie zou in overleg kunnen treden met de Unie van Waterschappen om te bespreken of er een 
generieke regeling te treffen is voor golfbanen die in waterberging en -kwaliteit willen investeren. Dat voorkomt 
dat iedere baan zelf actie richting het eigen waterschap moet ondernemen. 

Golfbaan agrarisch bedrijf? 

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of golfbanen gezien worden als agrarisch bedrijf. Bij het zoeken 
naar regelingen kwamen we heel veel regelingen tegen voor agrariërs. Die hebben we nu slechts voor een deel 
meegenomen. Als een golfbaan als agrarisch bedrijf gezien wordt, vergroot dat de subsidiemogelijkheden. 

Subsidie-aanpak: ontwikkel projectplan op maatschappelijke thema’s  

Mocht een golfbaan haar subsidiemogelijkheden willen verruimen, dan zal ze bereid moeten zijn om projecten te 
ontwikkelen op specifieke relevant maatschappelijke thema’s. De centrale vraag die bij iedere nieuwe aanvraag 
beantwoord moet worden is: Wat maakt deze aanvraag dermate relevant en bijzonder dat het legitiem is om 
daar maatschappelijk geld in te stoppen? 
 
Probeer het maatschappelijk thema breed te bekijken. Gaat het puur over waterberging en -beheer of heeft een 
watervoorziening ook een positief effect op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit? 
 
Als eerste stap dienen de subsidiabele projecten afgebakend te worden. Eventueel aangevuld met aanvullende 
activiteiten. Op basis van een eerste projectopzet (van 1 à 2 A4) wordt al snel duidelijk welke aanvragen wel en 
niet kansrijk zijn.  
 
Stappen: 
1. Selecteer een beperkt aantal projecten die de komende jaren prioriteit krijgen. 
2. Besteed aandacht aan projectontwikkeling. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie waarbij aan de 

hand van de meest kansrijke doelgroepen en trefwoorden contouren van projecten worden ontwikkeld. 
3. Werk de projectcontouren uit tot een globaal projectplan. Wat is het (water)probleem of klimaatprobleem? 

Welke oplossing kies je? Wat gaat het project opleveren, etc.? 
4. Stel per project een subsidiestrategie op (selectie van enkele regelingen, planning die rekening houdt met 

deadlines, mix van verschillende co-financiers). 
5. Werk het projectplan verder uit, rekening houdend met de regelingen waarbij aanvragen ingediend gaan 

worden. 
6. Indienen van aanvragen. 

Bouw kennis en ervaring op 

Learning by trial and error. Ook bij subsidies gaat dat op. Hoe meer ervaring je opdoet, hoe groter de kans om 
succesvol aanvragen in te dienen.  
 
Het is van belang om intern kennis van subsidies beschikbaar te hebben. Het intern delen van dit adviesrapport is 
dan een eerste stap, eventueel gekoppeld aan een instructie door Sportsubsidie.nl. Daarnaast heeft het 
meerwaarde om intern een subsidiedeskundige aan te stellen. Als dat niet mogelijk is, is een structurele 
adviesrelatie met een subsidieadviesbureau een alternatief.  

Netwerken opbouwen en versterken 

Het advies is te investeren in menskracht en deskundigheid voor het uitbouwen van netwerken en doorlopen 
van subsidietrajecten. Subsidieverwerving is voor een deel ook gunning. Het relationele aspect mag niet worden 
veronachtzaamd. Investeren in relaties, netwerken en lobby is dan ook erg belangrijk.  
De Golfalliantie maar ook een individuele golfbaan is erbij gebaat om een structurele relatie op te bouwen met 
subsidiënten en fondsen. Het 'op goed geluk' aanschrijven van een aantal overheidsinstellingen en fondsen en 
hopen dat aanvragen worden gehonoreerd is niet effectief. Het opbouwen en onderhouden van een relatie 
waarbij de subsidiënten/fondsen worden gezien als een partner verdient aanbeveling.  
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Bijlage 1: Introductie van subsidies en fondsen  

Wat zijn subsidies en fondsen? 

Subsidies 

Een subsidie betekent dat de overheid op grond van het algemeen belang een deel van de kosten betaalt die de 
subsidieontvanger heeft gemaakt. In artikel 4:21, art.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht1 wordt de volgende 
definitie gegeven: 
 
‘De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten 
van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.’ 
 
De overheid gebruikt stimuleringsregelingen met het doel haar beleid te verkopen. Zo stimuleert de overheid 
bedrijven om mensen te scholen, investeringen te plegen, te exporteren, onderzoek te doen naar nieuwe 
technologieën, en deze toe te passen. Succesvol subsidiebeleid richt zich dan ook op de inhoud. Op welke wijze 
kunnen we invulling geven aan de doelen en wensen van de subsidieverstrekker? 
 
Op subsidiegebied is grofweg onderscheid te maken in de volgende subsidievormen: 

• Subsidie: Een bijdrage van de overheid (ministerie, provincie, Europese Unie of organisatie die geld van de 
overheid krijgt) aan een aanvrager, die niet terugbetaald hoeft te worden;  

• Fiscale subsidie: Een van de normale procedure afwijkende fiscale behandeling, waarvoor apart een 
aanvraag moet worden ingediend;  

• Lening/krediet: Een bijdrage die terugbetaald moet worden. Het gaat om middelen voor zowel de 
langlopende als kortlopende termijn, al dan niet rentedragend en al dan niet tussentijds opzegbaar;  

• Garantie: De bereidverklaring van de ene partij (meestal de overheid) om, indien de aanvrager niet aan zijn 
verplichtingen aan derden kan voldoen, deze verplichtingen over te nemen;  

• Participatie: Deelname in het aandelenkapitaal van een onderneming, meestal gecombineerd met een 
achtergestelde/converteerbare lening;  

 
Subsidie is dus per definitie publieke financiering: het geld is afkomstig van de overheid. Dit kan bijvoorbeeld de 
Rijksoverheid (ministeries) zijn, maar ook de Europese Unie. 

Fondsen 

Een fonds is private financiering: het geld is niet afkomstig van een overheid. Meestal is het geld ondergebracht 
in een stichting. In Nederland bestaan er drie typen fondsen:  

• geld wervende fondsen; 

• loterijfondsen; 

• vermogensfondsen.  
 
Geld wervende fondsen zamelen geld in bij het Nederlandse publiek om dit te besteden aan hun eigen 
doelstellingen. Voorbeelden zijn KWF Kankerbestrijding en het Aids Fonds. Loterijfondsen verkrijgen hun 
inkomsten uit de opbrengsten van aangesloten loterijen en verdelen dit rechtstreeks onder goede doelen. Het 
grootste deel van de fondsen zijn vermogensfondsen. Vermogensfondsen hebben hun vermogen gekregen door 
bijvoorbeeld legaten en erfstellingen en verdelen dit onder maatschappelijke en sociale doelen. 

 
1 Ars Aequi Wetseditie: Algemene wet bestuursrecht 2014/2015:, Nijmegen 2015  
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Uitgangspunten en criteria 

De keuze om optimaal gebruik te maken van subsidies is een strategische keuze. Het gaat daarbij om de vraag: 
'wat voor een organisatie willen we zijn?'. Voor een 'gewone' organisatie met een traditioneel sportaanbod, dan 
zijn de subsidiemogelijkheden beperkt. Voor een maatschappelijke club of stichting die bereid is om iets extra's 
te doen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, zijn er meer mogelijkheden. Want voor die extra 
inspanningen hebben subsidiegevers vaak ook wat extra financiën over.  
 
Dit hoofdstuk biedt u handvatten zodat u meer gevoel krijgt wat de subsidiekansen zijn. Welke 'extra's' zijn van 
belang en waarvoor zijn minder subsidiemogelijkheden. 

Wat wel en wat niet? 

De overheid gebruikt subsidies dus met het doel haar beleid te verkopen. Zo stimuleert de overheid organisaties 
om mensen te scholen, investeringen te plegen, te exporteren, onderzoek te doen naar nieuwe technologieën, 
etc.. Succesvol subsidiebeleid richt zich dan ook op de inhoud van dat beleid. Op welke wijze kunnen we invulling 
geven aan de doelen en wensen van de subsidieverstrekker? 
 
Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van subsidies, is het goed te weten wat de algemene uitgangspunten 
van subsidiegevers en fondsen zijn: 

• Projecten die commercieel interessant zijn en zichzelf kunnen bedruipen worden niet ondersteund; 

• Reguliere activiteiten van aanvragers worden niet ondersteund; 

• Er is geen subsidie voor kosten die al via een andere regeling gesubsidieerd zijn; 

• Subsidie aanvragen doet u voordat u start met uw project; 

• De definitieve vaststelling van de subsidie gebeurt na afloop van uw project. 
 
Dit betekent dit dat het geen zin heeft om subsidie aan te vragen voor reguliere activiteiten.  
Het doel is juist om u te stimuleren om iets bijzonders te doen. Bij de afweging die daarbij wordt gemaakt, kan in 
het algemeen worden gesteld dat de subsidiekansen van het project stijgen naarmate er: 

• aansluiting gevonden wordt bij maatschappelijke doelen; 

• sprake is van kwetsbare doelgroepen; 

• sprake is van samenwerking met betrouwbare partijen; 

• sprake is van een innovatief project; 

• een goed doortimmerd projectplan en een degelijke begroting is; 

• sprake is van cofinanciering (welke bijdrage kunnen andere partijen leveren, welke andere financiers zijn er, 
welke financieringsbehoefte is er). 
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Bijlage 2: Samenvattingen regelingen 

Hieronder worden alle geselecteerde subsidies en fondsen in alfabetische volgorde kort samengevat. 

 

Nationaal Groenfonds 

Het doel van het Nationaal Groenfonds is het verbeteren van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Het gaat hierbij om 
de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.  
 
Het fonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van 
onze groene leefomgeving. Het fonds richt zich daarbij met name op vernieuwende groene projecten en bedrijven, met een 
aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, waaronder een groeiend aantal startups en scale-ups. De betreffende 
ondernemers hebben vaak moeite om financiering te krijgen van reguliere banken, omdat hun projecten te klein, te 
arbeidsintensief of te risicovol zijn.  
 
De focus van het fonds ligt op de financiering van projecten met betrekking tot de volgende thema's: 

• natuur en landschap: meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit; 

• energietransitie: onder andere wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting; 

• duurzame landbouw: natuur inclusieve en kringlooplandbouw, behoud natuurlijk kapitaal en reserves en nieuwe 
technieken en stadslandbouw; 

• circulaire economie (biobased economy): komen tot gesloten kringlopen en minder afval; 

• klimaatadaptatie: aanpassingen aan het veranderende klimaat in Nederland, in het bijzonder op watergebied (zoals 
retentie, buffering, zuivering et cetera). 

Te verstrekken leningen moeten een minimumomvang van € 200.000 hebben. De leningen worden verstrekt uit een 
zogeheten revolverend fonds; de middelen die terug worden betaald, worden dus telkens opnieuw uitgezet ten behoeve van 
groene projecten.  
 
Interessante Link 

Nationaal Groenfonds - https://www.nationaalgroenfonds.nl/financieringaanvragen 
 

Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 2020 - Waterschap Vallei en Veluwe - 

Het doel van de Regeling stimuleringsbijdrage landelijk gebied 2020 is het stimuleren van innovatieve maatregelen in landelijk 
gebied binnen het beheergebied van het waterschap. In aanmerking komen rechtspersonen, samenwerkingsverbanden van 
minimaal twee partijen (niet zijnde een stichting of vereniging) en individuele partijen (landgoedeigenaren).  
 
De stimuleringsbijdrage is gericht op het stimuleren van het nemen van innovatieve maatregelen die een bijdrage leveren aan 
het vasthouden van water en/of het verbeteren van de waterkwaliteit in de haarvaten van ons watersysteem. Een 
stimuleringsbijdrage kan ook verstrekt worden voor het organiseren van workshops en voorlichtingsactiviteiten en het doen 
van onderzoek mits dit een bijdrage levert aan deze doelstellingen.  
 
De stimuleringsbijdrage bedraagt 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000 (bij projectkosten tussen de € 0 
en € 50.000) en een maximum van € 25.000 (bij projectkosten hoger dan € 50.000).  
Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal vier weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart, met 
behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Vallei en Veluwe. 

Interessante Link 

Waterschap Vallei en Veluwe - Wij steunen initiatieven 
https://www.vallei-veluwe.nl/wat-kan-ik-doen/van-water-genieten/wij-steunen/ 
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Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020 - Waterschap Vallei en Veluwe - 

Het doel van de Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020 is het stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen in 
stedelijk gebied binnen het beheergebied van het waterschap. In aanmerking komen rechtspersonen en 
samenwerkingsverbanden van minimaal zes bewoners (niet zijnde een stichting of vereniging).  
 
De stimuleringsbijdrage is gericht op het stimuleren van: 

• de toevoeging en verbetering van watergerelateerde elementen aan stedelijke ontwikkelingen en het verbeteren 
van biodiversiteit in de bebouwde omgeving met als doel gezondere en leefbaardere steden en dorpen; 

• het nemen van maatregelen die hittestress, water- en droogteschade in de bebouwde kom verminderen, met als 
doel het versterken van toekomstbestendigheid; 

• maatregelen die water als energiedrager en energieopslag benutten met als doel een bijdrage te leveren aan de 
duurzaamheid van de leefomgeving; 

• activiteiten die bij een breder publiek kennis en bewustzijn over de betekenis van water binnen de leefomgeving 
versterken met als doel sociale innovatie te bevorderen; 

• het organiseren van workshops en voorlichtingsactiviteiten en het doen van onderzoek mits dit een bijdrage levert 
aan de bovengenoemde doelstellingen. 

De stimuleringsbijdrage bedraagt 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000 (bij projectkosten tussen de € 0 
en € 50.000) en 20% van de kosten met een maximum van € 15.000 (bij projectkosten hoger dan € 50.000).  
Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal vier weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart, met 
behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Vallei en Veluwe. 

Interessante Link 

Waterschap Vallei en Veluwe - Wij steunen initiatieven 
https://www.vallei-veluwe.nl/wat-kan-ik-doen/van-water-genieten/wij-steunen/ 
 

Subsidieregeling Klimaat Actief! - Waterschap Drents Overijsselse Delta - 

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! is om binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta 
klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren die een waterbergend of water-infiltrerend effect hebben. Het beheersgebied 
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta omvat de volgende gemeenten: Dalfsen, De Wolden, Deventer (met 
uitzondering van Bathmen en De Worp), Hoogeveen, Kampen, Meppel, Midden-Drenthe, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en delen van de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Hardenberg, 
Hellendoorn, Ommen en Rijssen-Holten.  
 
Subsidie is alleen beschikbaar voor initiatieven die gezamenlijk in buurt- of wijkverband worden getroffen. Het gezamenlijke 
initiatief betreft een maatregel op minimaal drie particuliere percelen. Subsidie wordt niet verstrekt aan individuele 
initiatieven. Per gehonoreerde maatregel of pakket van maatregelen wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten met een 
maximum van € 10.000 aan subsidie verstrekt.  
 
Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten wordt begonnen, 
met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De verdeling van de 
beschikbare bedragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van gehonoreerde aanvragen. 

Interessante Link 

Waterschap Drents Overijsselse Delta - Klimaat Actief! 
https://www.wdodelta.nl/klimaat-actief 
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Subsidieregeling recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie - Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht - 

Het doel van de Subsidieregeling recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie is het ondersteunen van activiteiten 
binnen het beheergebied van het waterschap, die gericht zijn op het realiseren van de ambities en opgaven zoals beschreven 
in het Waterbeheerplan 2016-2021. De activiteit moet een bijdrage leveren aan één of meerdere van de volgende ambities: 

• het realiseren van (hoogwaardige) voorzieningen ten behoeve van recreatie op of aan het water; 

• het verder ontwikkelen van watergebonden cultuurhistorische of landschappelijke waarden; en 

• het genereren van aandacht en bewustzijn bij recreanten voor landschappelijke, cultuurhistorische en/of 
architectonische aan het water gebonden waarden. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een 
aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Interessante Link 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Subsidie voor recreatie, cultuur en landschap 
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-recreatie/ 
 

Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland - 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - 

Het doel van de Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland is om agrariërs te 
stimuleren om bovenwettelijke maatregelen te treffen welke een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem 
en de biodiversiteit met regionaal maatwerk. Deze maatregelen zijn gericht op integraal waterbeheer en worden vastgelegd 
in regionale agrarische waterplannen. Het subsidieprogramma draagt ook bij aan meer bewustwording bij agrariërs over 
waterbeheer en/of kennisoverdracht.  
 
In aanmerking komen agrarische bedrijven die zijn aan te merken als kleine, middelgrote of micro-ondernemingen.  
 
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende bovenwettelijke maatregelen binnen het beheergebied van het 
waterschap in de provincies Utrecht en Zuid-Holland: 

• niet-productieve maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, bestaande uit: 

o investeringen in beslisondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met 
beschikbare meetresultaten (maatregel A9 BOOT-lijst); 

o inrichting zuiveringssystemen drainagewater/uitstroom greppels (bijvoorbeeld met ijzerzand) (maatregel 
B32 en B41 BOOT-lijst); 

o maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling op basis van een bedrijfsscan (maatregel B42 t/m B47 BOOT-
lijst); 

o plaatsen drinkbakken én afrastering om vertrapping slootkanten en uitspoeling van nutriënten te 
voorkomen (maatregel B22 BOOT-lijst); 

o aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, helofytenfilters 
(maatregel B37, B38, B39 BOOT-lijst); 

o aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrij) (maatregel B36 BOOT-
lijst); 

o greppels in perceel dichten, mits dit cultuurhistorisch verantwoord is (maatregel B28 en C95 BOOT-lijst) en 
niet liggend in weidevogelgebied. 

Uitsluitend aan derden betaalde kosten inzake de uitvoering van de maatregelen zijn subsidiabel. De subsidie per maatregel 
bedraagt € 5000 en de subsidie per deelnemer € 10.000. De minimale subsidie bedraagt € 1000 per aanvraag. De maximale 
subsidie bedraagt voor niet-productieve maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit: 75% van de kosten voor 
realisatie van concrete, eenmalige (fysieke) maatregelen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
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Interessante Link 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Subsidie voor bodem en water 
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-bodem-en-water/ 
 

Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020 - Waterschap Rijn 
en IJssel - 

Op basis van de Verordening subsidiëring activiteiten van derden waterschap Rijn en IJssel 2020 kan waterschap Rijn en IJssel 
subsidie verstrekken voor door derden uitgevoerde activiteiten die verband houden met het beleid en de taakstelling van het 
waterschap. Waterschap Rijn en IJssel is actief in de gemeenten Aalten, Arnhem, Berkelland, Bronckhorst, Deventer, 
Doesburg, Doetinchem, Duiven, Haaksbergen, Hof van Twente, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, 
Rijssen-Holten, Rozendaal, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen. Aanvragers met een op het maken van winst 
gerichte doelstelling komen niet voor subsidie in aanmerking. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die 
plaatsvinden binnen het beheergebied van het waterschap en in voldoende mate verband houden met het beleid en de 
taakstelling van het waterschap. Daaronder kunnen in ieder geval worden verstaan: 

• activiteiten die zijn gericht op bewustwording en mentaliteitsverandering ten aanzien van het watersysteembeheer, 
de (water)milieuproblematiek, het beheer van waterkeringen en/of vaarwegen; 

• activiteiten die milieuvriendelijk gedrag stimuleren of van belang zijn voor herstel, behoud en/of bescherming van 
het (water)milieu en van waardevolle elementen nabij dijken; 

• activiteiten die het maatschappelijk draagvlak voor het waterschap vergroten. 

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt ook meegenomen 
hoe de subsidie zich verhoudt tot eventuele cofinanciering. Aanvragen kunnen tot minimaal acht weken voordat met de 
uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt, worden ingediend bij waterschap Rijn en IJssel. De verdeling van de 
subsidiegelden vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. 

Interessante Link 

Waterschap Rijn en IJssel - Subsidie aanvragen 
http://www.wrij.nl/basis/zoeken/@5451/subsidie-aanvragen/ 
 

Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland - Hoogheemraadschap van Rijnland - 

Met de Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland wil het hoogheemraadschap van Rijnland agrariërs stimuleren 
bovenwettelijke maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit verbeteren. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan 
agrarische ondernemingen mits zij zijn aan te merken als kleine, middelgrote of micro-onderneming als bedoeld in artikel 2 
van bijlage 1 bij de Landbouwvrijstellingsverordening.  
 
Subsidie kan worden verstrekt voor het treffen van maatregelen die zijn opgenomen in categorie 2 van de maatregelenlijst 
(bijlage 1) en die betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema's: 

• duurzaam bodemgebruik; 

• gewasbeschermingsmiddelen; 

• erfafspoeling mineralen en nutriënten; 

• perceel- en oeverinrichting & beheer, voor zover het investeringsmaatregelen betreft; 

• voldoende zoetwater. 

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor productieve maatregelen en maximaal 60% van de 
subsidiabele kosten voor niet-productieve maatregelen. Verder bedraagt de subsidie per aanvrager in alle gevallen minimaal 
€ 500 en maximaal € 15.000 (thema duurzaam bodemgebruik), maximaal € 50.000 (thema voldoende zoetwater) en 
maximaal € 10.000 (alle overige thema's).  



Subsidieonderzoek Golfalliantie 

 
18 

Aanvragen kunnen van 18 januari 2022 tot en met 30 juni 2023 worden ingediend via het Landbouwportaal Rijnland. Het 
subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen. 

Interessante Link 

Hoogheemraadschap Rijnland - Landbouwportaal Rijnland voor agrariërs 
https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/subsidies-en-andere-financi%C3%ABle-bijdragen/landbouwportaal-rijnland/ 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland - Landbouwportaal Rijnland 
https://www.landbouwportaalrijnland.nl/ 
 

Beleidsregels subsidieverlening Genieten van water 2022-2027 - Waterschap Drents Overijsselse 
Delta - 

Het doel van de Beleidsregels subsidieverlening Genieten van water 2022-2027 is het stimuleren van activiteiten die het 
waterbewustzijn bij bewoners bevorderen door het genieten van water. Het beheersgebied van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta omvat de volgende gemeenten: Dalfsen, De Wolden, Deventer (met uitzondering van Bathmen en De 
Worp), Hoogeveen, Kampen, Meppel, Midden-Drenthe, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, 
Zwartewaterland, Zwolle en delen van de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen en Rijssen-
Holten.  
 
Iedereen kan subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximumbedrag van € 
10.000. 
 
Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten wordt begonnen, 
met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De verdeling van de 
beschikbare bedragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van gehonoreerde aanvragen. 

Interessante Link 

Waterschap Drents Overijsselse Delta - Subsidies 
https://www.wdodelta.nl/subsidies 
 

Nadere regels subsidie biodiversiteit Waterschap de Dommel 2021 - Waterschap De Dommel - 

Met behulp van de Nadere regels subsidie biodiversiteit Waterschap de Dommel 2021 ondersteunt Waterschap De Dommel 
particuliere initiatieven ter bevordering van de biodiversiteit.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (met uitzondering van waterschappen), natuurlijke personen, een 
samenwerkingsverband van rechtspersonen, dan wel een samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke 
personen. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die door middel van de aanleg van landschapselementen 
bijdragen aan de bevordering van de biodiversiteit.  
 
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5000.  
 
Aanvragen kunnen tot uiterlijk zes weken vóór de start van de uitvoering van de activiteit met behulp van een 
aanvraagformulier worden ingediend bij Waterschap De Dommel. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst 
behandeld. 

Interessante Link 

Waterschap De Dommel - Aanvragen en regelen 
https://www.dommel.nl/aanvragen-en-regelen 
 



Subsidieonderzoek Golfalliantie 

 
19 

Natuurschoonwet 

Het doel van de Natuurschoonwet is het behoud van landgoederen en bijbehorend natuurschoon door eigenaren fiscale 
voordelen te bieden. In aanmerking komen natuurlijke personen en vennootschappen die eigenaar zijn van landgoederen. In 
het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet wordt bepaald waaraan een onroerende zaak moet voldoen om te kunnen 
worden aangemerkt als een landgoed.  
 
Een eigenaar moet zijn onroerende zaak instandhouden als landgoed en moet voldoen aan een aantal eisen. De voordelen 
hebben betrekking op schenkings- en successierecht, recht van overgang, onroerende zaakbelasting (OZB), 
overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.  
 
Bij schenking of vererving hoeft slechts over de helft van de economische waarde van het landgoed belasting te worden 
betaald. Als het landgoed voor het publiek wordt opengesteld dan kan het zijn dat er helemaal geen schenkingsrecht 
verschuldigd is. Als echter binnen een periode van 25 jaar het landgoed zijn status verliest, dan worden successierechten en 
schenkingsrechten alsnog met rente ingevorderd.  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Roermond. 

Interessante links 

RVO - Natuurschoonwet: landgoed als natuurschoon 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurschoonwet 
 
Overheid.nl - Natuurschoonwet 1928 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001939/ 

 

Regeling biodiversiteit en landschap - provincie Gelderland - 

Het doel van de Regeling biodiversiteit en landschap (BLGLD) is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een 
gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit. Subsidie kan – 
al naar gelang het onderdeel van de regeling – worden aangevraagd door gemeenten, eigenaren van een bos of landgoed 
en/of agrarische collectieven.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die passen binnen de volgende onderdelen van de regeling: 

• het opstellen van een biodiversiteitsplan; 

• het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van 
groenblauwe landschapselementen; 

• burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij biodiversiteit en het landschap; 

• het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied; of 

• inrichting met landschapselementen, al dan niet in combinatie met functieverandering van landbouwgrond naar 
landschapselement. 

De subsidie varieert per onderdeel van de regeling van 50% tot 100% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen 
doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. 

Interessante Link 

Provincie Gelderland - Subsidie biodiversiteit en landschap 
https://www.gelderland.nl/Subsidies/biodiversiteit-en-landschap 
 

Regeling uitvoering LEADER projecten - provincie Overijssel - 

Met de Regeling uitvoering LEADER projecten beoogt de provincie Overijssel bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling 
van plattelandsgebieden. De Regeling uitvoering LEADER projecten bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Lokale Aktie Groep Zuidwest Twente; 

https://content.vindsubsidies.nl/grant/34195/details
https://www.rvo.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurschoonwet
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001939/
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• Lokale Aktie Groep Salland; 

• Lokale Aktiegroep Noordoost Twente; 

• Lokale Aktiegroep Noord Overijssel. 

De te ondersteunen activiteiten, de doelgroep, de voorwaarden en de maximale bijdrage variëren per onderdeel. Aanvragen 
kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten 
van de provincie Overijssel. 

Interessante Link 

http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@KfM/regeling-uitvoering-0/ 
 

SBNL Natuurfonds 

Het doel van SBNL Natuurfonds (SBNL) is het ondersteunen van particulier natuur- en landschapsbeheer, waarbij duurzame 
benutting het uitgangspunt is. Het fonds biedt financiële ondersteuning, zorgt voor promotie en stimuleert onderzoek.  
 
In aanmerking voor ondersteuning komen particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, agrarische 
natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.  
 
Ondersteuning kan worden verleend uit de volgende fondsen die SBNL Natuurfonds beheert: 

• het Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds, gericht op landschapsprojecten in Overijssel en 
het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers); 

• het Nora Croin Michielsen Fonds, gericht op wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen; 

• het Fonds De Eik, gericht op wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en onderwijs in relatie tot het beheren, 
beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland; 

• het Fonds West Gelderland, gericht op landschapsprojecten in Gelderland ten westen van de IJssel (de Veluwe, 
Rivierenland en Rijk van Nijmegen); 

• de H.J.E. van Beuningenbijdrage, bedoeld voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat grensverleggend is, 
een landelijk belang dient en dat zich richt op verhoging van de biodiversiteit. 

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald. Aanvragen kunnen tijdens een per fonds bepaalde aanvraagperiode met 
behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij SBNL Natuurfonds. 

Interessante Link 

SBNL - https://www.sbnlnatuurfonds.nl/contact 
 

Stichting Streekfonds Achterhoek 

Het doel van Stichting Streekfonds Achterhoek is het verwerven en beheren van financiële middelen en deze vervolgens 
beschikbaar stellen voor projecten en activiteiten die op een duurzame wijze de Achterhoek versterken. Het werkgebied van 
het Streekfonds omvat de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.  
 
In aanmerking voor een bijdrage komen stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven en individuele 
personen actief in de Achterhoek op het gebied van: 

• natuur, landschap, water en milieu; 

• cultuurhistorie; 

• land- en tuinbouw; 

• toerisme en recreatie; en 

• leefbaarheid. 

Subsidie is beschikbaar voor projecten en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door gangbare middelen bekostigd 
kunnen worden. Daarnaast komen projecten en activiteiten in aanmerking die naast eigen financiering zonder bijdrage als 

https://content.vindsubsidies.nl/grant/34928/details
https://www.sbnlnatuurfonds.nl/contact
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cofinanciering vanuit het Streekfonds niet van de grond zouden komen.  
 
De hoogte van de bijdrage verschilt per geval. Aanvragen kunnen met een aanvraagformulier, uiterlijk twee maanden voordat 
het project van start gaat, worden ingediend bij Stichting Streekfonds Achterhoek. 

Interessante Link 

Stichting Streekfonds Achterhoek 
https://www.streekfondsachterhoek.nl/ 
 

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 - provincie Zuid-Holland - 

Het doel van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 is het verstrekken van projectsubsidies om activiteiten te 
stimuleren die bijdragen aan groenbeleving, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap.  
De regeling bestaat uit de volgende paragrafen: 

§ 2.1 ganzenrustgebieden; 
§ 2.2 verduurzaming landbouw met agrarische structuurversterking; 
§ 2.3 soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden; 
§ 2.4 groenparticipatie (vervallen); 
§ 2.5 betrokkenheid groen en natuur (vervallen); 
§ 2.6 ecologische verbindingen en NNN-gronden 
§ 2.7 beschermde natuurmonumenten; 
§ 2.8 innovatieve Pilots Groene Cirkels; 
§ 2.9 boerenlandpaden; 
§ 2.10 initiatieven voor vitale landbouw; 
§ 2.11 kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het 
recreatieve routenetwerk; 
§ 2.12 groene gezonde leefomgeving; 
§ 2.13 verbeteren waterkwaliteit; 
§ 2.14 klimaatadaptatie; 
§ 2.15 Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Gebiedsplan Zuidwestelijke Delta en Gebiedsplan Hollands-Utrechtse 
Veenweiden; 
§ 2.16 verbeteren leefgebied boerenlandvogels. 

Per paragraaf gelden specifieke bepalingen met betrekking tot onder meer de subsidiabele activiteiten, de doelgroep, de 
subsidievoorwaarden en de hoogte van het subsidiebedrag. Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier 
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van 
binnenkomst van de subsidieaanvragen. 

Interessante Link 

Provincie Zuid-Holland - Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidie 
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groen-subsidieregeling-zuid-holland-2016-srg-0/ 
 
Provincie Zuid-Holland - Groen, subsidie, 2.11: Beweegvriendelijke leefomgeving 
Provincie Zuid-Holland - Groen, subsidie, 2.11: Opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden 
 
Provincie Zuid-Holland - Groen, subsidie, 2.14: Klimaatadaptatie 
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groen-subsidie-2-14-klimaatadaptatie/ 
 

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - 

Het doel van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant is het stimuleren van de realisering van natuurdoelstellingen uit de 
nota Brabant uitnodigend groen.  
 
De regeling is een aanbouwregeling. Subsidie kan worden aangevraagd binnen de volgende paragrafen: 
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§ 1 Herstel en behoud vennen; uitvoering en onderzoek; 
§ 2 Instandhouding Natura 2000; 
§ 3 Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement; 
§ 4 Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen; 
§ 5 Ondernemen voor natuur; 
§ 6 Cofinanciering natuur N279 GOB; 
§ 7 Realisatie natuur N279; 
§ 8 Leefgebied van de bij; 
§ 9 Biodiversiteit en leefgebieden; uitvoering; 
§ 10 Biodiversiteit en leefgebieden; bosrevitalisering; 
§ 11 Biodiversiteit en leefgebieden; onderzoek; 
§ 12 Samenwerking bestrijding invasieve exoten; 
§ 13 Bestrijding invasieve exoten Natura-2000; 
§ 14 Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden; 
§ 15 Preventieve maatregelen wolvenschade; 
§ 16 Regievoering GGA landelijk programma natuur; 
§ 17 Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant. 

Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden van rechtspersonen, 
samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen, gemeenten, en waterschappen. De hoogte van de 
subsidie varieert per paragraaf.  
 
Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant. 

Interessante Link 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__aanleg_landschapselement_en_herstel_cultuurhistorisch_landschap
selement_subsidie_12445.aspx 
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__biodiversiteit_en_leefgebieden_onderdeel_uitvoering__subsidie_20
334 
 

Subsidieregeling recreatief medegebruik, educatie en burgerparticipatie Waterschap Aa en Maas 
2021-2023 - Waterschap Aa en Maas - 

Het doel van de Subsidieregeling recreatief medegebruik, educatie en burgerparticipatie Waterschap Aa en Maas 2021-2023 
is het stimuleren van activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en burgerparticipatie, die een bijdrage leveren aan het 
realiseren van ambities en opgaven zoals beschreven in het Waterbeheerplan.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van 
rechtspersonen en/of natuurlijke personen. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van recreatie, 
educatie en burgerparticipatie, die een bijdrage leveren aan het realiseren van ambities en opgaven zoals beschreven in het 
Waterbeheerplan. Te ondersteunen activiteiten moeten plaatsvinden binnen het beheergebied van het waterschap of 
daarmee samenhang hebben.  
 
De subsidie bedraagt maximaal € 37.500 per subsidieontvanger. Indien tevens subsidie wordt ontvangen van andere 
overheden, bedraagt de subsidie vanuit deze regeling ten hoogste 50% van het te subsidiëren bedrag, met een maximum van 
€ 37.500.  
 
Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van het 
Waterschap Aa en Maas. 

Interessante Link 

Waterschap Aa en Maas - Subsidie aanvragen 
https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie/ 
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Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 - provincie Groningen - 

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.  
 
De provincie gaat de ruimtelijke kwaliteit versterken door in de eerste plaats in te zetten op het in beeld brengen van de 
aanwezige stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten op alle schaalniveaus en in de tweede plaats 
ontwerpcapaciteit van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap te ondersteunen.  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen, rechtspersonen die in staat zijn invloed uit te 
oefenen op de ruimtelijke kwaliteit van de provincie of het belang van ruimtelijke kwaliteit goed kunnen uitdragen op 
aansprekende wijze, en natuurlijke personen.  
 
Subsidie kan worden verstrekt voor het versterken van kennis en ontwerpcapaciteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in 
de provincie Groningen door het inschakelen van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap voor: 

• het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten op verschillende schaalniveaus; 

• het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van doorontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige 
kwaliteiten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 24.999. 
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De subsidie wordt 
verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. 

Interessante Links 

Provincie Groningen - Subsidie ruimtelijke kwaliteit 
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/ruimtelijke-kwaliteit/ 
 
Provincie Groningen - Subsidie ruimtelijke kwaliteit 
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/ruimtelijke-kwaliteit/ 
 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de 
ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en 
sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.  
 
Subsidie wordt verstrekt aan amateursportorganisaties (sportverenigingen en sportstichtingen). Het moet gaan om 
privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Subsidie wordt verleend voor de 
bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.  
 
De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 
2,5 miljoen per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 2500 worden niet verstrekt. Voor bepaalde maatregelen kan 
aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze aanvullende subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten van deze 
activiteiten (inclusief btw). Daarnaast is er een aanvullende subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de veiligheidsbeleving 
bij een sportaccommodatie. Deze aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten van de activiteiten (inclusief 
btw).  
 
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De aanvragen 
worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Interessante Link 

DUS-I - Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 
https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
 

https://content.vindsubsidies.nl/grant/36691/details
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/ruimtelijke-kwaliteit/
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/ruimtelijke-kwaliteit/
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Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - 

Het doel van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant is bij te dragen aan het behoud en de 
versterking van de landschappelijke kwaliteit van het Brabantse buitengebied.  
 
Op de regeling – de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant (GROENBLAUWNB) – is 
de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv) van toepassing.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd door: 

a. landbouwers; 
b. particuliere grondbeheerders die actief zijn in de land- en bosbouwsector; 
c. een samenwerkingsverband van partijen, genoemd onder a en b; 
d. een samenwerkingsverband van een grondeigenaar en een of meerdere van de partijen, genoemd onder a en b. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op: 

a. functiewijziging, in combinatie met één of meer activiteiten, genoemd onder b, en c, mits het project niet gericht is op het 
element wandelpad over boerenland binnen het Natuurnetwerk Brabant of op het element hoogstamboomgaard; 
b. beleving; 
c. landschapsontwikkeling; 
d. landschapsbeheer; 
e. cultuurhistorie; 
f. klimaatadaptatie; 
g. boerenlandvogels en bijen; 
h. waterkwaliteit en ecologie; 
i. waterkeringen; 
j. functiewijziging, in combinatie met een of meer activiteiten, genoemd onder f en h. 

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999.  
 
Aanvragen kunnen van 11 juni 2020 tot en met 28 april 2023 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de 
aanvragen. 

Interessante Link 

Provincie Noord-Brabant - Subsidie stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant 
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071 
 

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. - provincie Limburg - 

Het doel van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. is bij te dragen aan het bereiken van de 
doelstellingen van het gebiedsgerichte beleid.  
 
De verordening regelt alle subsidies die de provincie Limburg verleent voor de inrichting van het landelijk gebied conform de 
PS-nota Natuurbeleid: Natuurlijk Eenvoudig, het provinciaal waterbeleid én de beleidsnota Limburgse Land- en tuinbouw 
Loont (LLtL). In aanmerking voor ondersteuning komen de activiteiten die zijn vermeld in de bijlage bij de verordening. Deze 
activiteiten zijn verdeeld over de volgende hoofdstukken en onderliggende paragrafen: 

• Water en bodem: 

o Herstel verdroogde natuurgebieden; 
o Herstel beken met specifiek-ecologische functie; 
o Niet productieve investeringen met betrekking tot waterkwaliteit en aanpak verdroging; 
o Waardenetwerken ter verbetering van de grondwaterkwaliteit. 
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Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg of bij een door hen aangewezen instantie.  
 
Voor bijna alle paragrafen geldt dat gedurende het hele jaar aanvragen kunnen worden ingediend. Gedeputeerde Staten 
kunnen echter tijdstippen of periodes vaststellen voor het indienen van een aanvraag, al dan niet voor afzonderlijke 
categorieën van activiteiten. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij selectiecriteria aangeven of prioriteiten naar gebied, 
gemeente, doelstelling of activiteit. 

Interessante Link 

Provincie Limburg - Subsidie inrichting landelijk gebied 
https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-0/@1825/subsidie-silg/ 
 

Subsidieregeling klimaat regio as50+ 2022 - Waterschap Aa en Maas - 

Het doel van de Subsidieregeling klimaat regio as50+ 2022 is het stimuleren van klimaatbewustwording en het 
klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving door initiatiefnemers binnen de As50+ gemeenten (Bernheze, Boekel, 
Oss, Maashorst en Meierijstad).  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door de eigenaar van het perceel waar de aanvraag betrekking op heeft, of huurder, 
mits de eigenaar een machtiging heeft verstrekt. Er wordt subsidie verleend voor de volgende twee maatregelen: 

• de aanleg van een groen dak; 

• het afkoppelen van het verhard oppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton, het realiseren van 
een wadi of het realiseren van infiltratiekratten. 

De hoogte van de subsidiebijdrage is: 

• € 6 per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton met een maximum van € 
5000; 

• € 15 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak in combinatie met het realiseren van een wadi met een maximum van 
€ 5000; 

• € 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak in combinatie met het realiseren van infiltratiekratten met een 
maximum van € 5000; 

• € 30 per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 5000 per aanvraag. 

Interessante Link 

https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/ 
https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/ 
 

Subsidieregeling klimaat stedelijk gebied Aa en Maas 2022 - Waterschap Aa en Maas - 

Het doel van de Subsidieregeling klimaat stedelijk gebied Aa en Maas 2022 is het stimuleren van klimaatbewustwording en 
het klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving door initiatiefnemers binnen het beheergebied van waterschap 
Aa en Maas.  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door de eigenaar van het perceel waar de aanvraag betrekking op heeft, of huurder, 
mits de eigenaar een machtiging heeft verstrekt. Er wordt subsidie verleend voor de volgende twee maatregelen: 

• de aanleg van een groen dak; 

• het afkoppelen van het verhard oppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton, het realiseren van 
een wadi of het realiseren van infiltratiekratten. 

De hoogte van de subsidiebijdrage is: 
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• € 3 per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton met een maximum van € 
5000; 

• € 7,50 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak in combinatie met het realiseren van een wadi met een maximum 
van € 5000; 

• € 10 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak in combinatie met het realiseren van infiltratiekratten met een 
maximum van € 5000; 

• € 15 per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 5000 per aanvraag. 

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Waterschap Aa en Maas. 

Interessante Link 

Waterschap Aa en Maas - Subsidie klimaatbestendige maatregelen 
https://www.aaenmaas.nl/onswerk/klimaat/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/ 
 

Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht - provincie Utrecht - 

Het doel van de Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht is het bevorderen van activiteiten gericht op 
behoud of herstel van de biodiversiteit in de provincie Utrecht.  
 
Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden 
van de Utrechtse aandachtsoorten en (overige categorieën) rode lijstsoorten. Subsidie kan worden aangevraagd door 
rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen, dan wel een samenwerkingsverband van rechtspersonen 
en natuurlijke personen.  
 
De subsidie bedraagt in principe maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000.  
 
Interessante Link 

Provincie Utrecht - Subsidie biodiversiteit: leefgebieden bedreigde soorten 
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten 
 

Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2022 - Waterschap Hollandse Delta - 

Met behulp van de Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2022 wil het waterschap Hollandse Delta 
projecten ondersteunen om buurten, wijken, straten, gebouwen of percelen klimaatbestendiger te maken.  
 
Ondersteuning kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen zonder op winst gerichte doelstelling. 
In aanmerking voor ondersteuning komen ruimtelijk adaptieve maatregelen met een watercomponent, met als doel het 
uitvoeren van één van de volgende maatregelen: 

• het opvangen en bergen van hemelwater op eigen terrein; 

• het verminderen van afstroming van hemelwater naar de riolering; 

• het verminderen van afstroming van hemelwater naar oppervlaktewater; 

• het vergroten van de sponswerking, langer vasthouden en lokaal infiltreren van water in de ondergrond, 
waarmee de watervraag in droge perioden vermindert. 

De stimuleringsbijdrage bedraagt 20% van de kosten met een maximum van € 5000 voor natuurlijke personen en € 10.000 
voor rechtspersonen. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden 
ingediend bij het waterschap Hollandse Delta. Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van binnenkomst van de 
aanvragen. 

Interessante Link 

Waterschap Hollandse Delta - Subsidie voor waterinitiatieven 
https://www.wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven 
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Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân en Groningen - provincie Friesland - 

De Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van 
subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3).  
 
In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) 
natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en 
landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, 
gemeenten).  
 
Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt voor activiteiten waarvan de resultaten aantoonbaar ten goede 
komen aan het landelijk gebied, het platteland van Nederland of de agrarische sector. Tot het platteland van Nederland 
behoort het gehele grondgebied van het in de Europese Unie gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden met 
uitzondering van aaneengesloten woonkernen met meer dan 30.000 inwoners.  
 
De regeling kent o.a. de volgende hoofdstukken en paragrafen: 

• § 2.5 niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS; 

• § 2.6 niet-productieve investeringen water; 

De voorwaarden verschillen per paragraaf. De maximale bijdrage verschilt eveneens per paragraaf en varieert globaal van 
25% tot 100% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een 
aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Interessante Link 

Provincie Friesland - Subsidie POP3: Plattelandsontwikkelingprogramma 
https://www.fryslan.frl/pop3 
 

Regels ruimte voor Gelderland 2016 - provincie Gelderland - 

De Regels ruimte voor Gelderland 2016 vormt het kader voor alle door de provincie Gelderland te verstrekken subsidies voor 
de onderwerpen waarvoor Gedeputeerde Staten op grond van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 bevoegd 
zijn.  
 
De regeling is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 

1. algemene bepalingen; 
2. duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer; 
3. milieu, energie en klimaat; 
4. vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden; 
5. regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; 
6. regionale economie; 
7. cultuur en erfgoed; 
8. kwaliteit van het openbaar bestuur; 
9. overgangs- en slotbepalingen. 

Per hoofdstuk gelden specifieke criteria, weigeringsgronden, bepalingen met betrekking tot de mogelijke aanvragers, de 
subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland. 

Interessante Link 

Provincie Gelderland - Subsidieloket 
https://gelderland.nl/subsidies 
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Regiofonds Zuidoost-Friesland - Regiodeal Zuidoost-Friesland - 

Het Regiofonds Zuidoost-Friesland stimuleert inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland om de 
samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, 
verenigingen, vijf samenwerkende individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-ondernemingen of start-ups.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, 
Smallingerland en Weststellingwerf, die de samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan 
grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- 
of gemeentegrens overstijgen.  
 
De subsidie kan variëren van minimaal € 3000 tot maximaal € 50.000. Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met 
behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij de provincie Fryslân. 

Interessante Link 

Provincie Friesland - Regiofonds Zuidoost-Friesland 
https://www.fryslan.frl/regiofonds 
 

Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen - provincie Groningen - 

Het doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen is het stimuleren en ondersteunen 
van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame 
bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt versterkt en werkgelegenheid wordt gecreëerd.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd door een in de provincie Groningen gevestigde mkb-onderneming die hier 
ondernemingsactiviteiten uitvoert en die niet valt onder de sectoren landbouw, bosbouw en visserij. Subsidie kan worden 
aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting van één of meerdere Groningse mkb-
ondernemingen.  
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten: 

• het project moet een innovatief karakter hebben, waarbij het project zorgt voor een significante verbetering van 
een product of productieproces. Bij het bepalen van het innovatieve karakter van het project wordt gekeken in 
hoeverre de investeringen in het project technologisch nieuw zijn voor de provincie. Daarnaast wordt meegewogen 
of de onderneming na uitvoering van het project voorop loopt in de provincie binnen haar branche; 

• het project is duurzaam: dit wordt beoordeeld aan de hand van twaalf duurzaamheidsthema's (beschreven in 
bijlage I van deze regeling). Hierbij moet het project minimaal aan twee van de subthema's binnen het onderdeel 
'Planet' invulling geven, aan één van de subthema's van 'People' en aan één van de subthema's van 'Profit'. Het 
project dient te leiden tot een aantoonbare substantiële verbetering binnen de gekozen thema's binnen het 
ambitieweb; 

• het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde, hierbij wordt gekeken naar: nieuwe 
werkgelegenheid, marktpotentie, versterking van de concurrentiepositie en extra omzet. 

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000.  
 
Aanvragen kunnen van 24 maart 2021 tot 31 december 2022 met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van 
de aanvragen. 

Interessante Link 

Provincie Groningen - Subsidie innovatief en duurzaam mkb 
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/coronafonds/innovatief-en-duurzaam-mkb/ 
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Subsidieregeling Klimaat en Ruimte - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - 

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat en Ruimte is het stimuleren dat inwoners, particuliere partijen en maatschappelijke 
organisaties klimaatadaptieve maatregelen uitvoeren op eigen terrein.  
 
In aanmerking komen bewoners (individueel, gezamenlijk of VVE), bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals 
stichtingen, verenigingen en scholen). Huurders komen ook in aanmerking, maar moeten toestemming hebben van de 
eigenaar. Overheden komen niet in aanmerking. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor klimaatadaptieve maatregelen 
binnen het beheersgebied van het waterschap. De maatregelen komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien: 

• het te realiseren groenoppervlak ten minste 15 vierkante meter bedraagt; 

• het af te koppelen oppervlak ten minste 10 vierkante meter bedraagt en het regenwater vertraagd afvoert; of 

• de te realiseren waterberging minimaal 0,5 kubieke meter bedraagt, een aanvoer heeft met regenwater (afkomstig 
van het gebouw of perceel van de aanvrager) van minimaal 15 vierkante meter per kubieke meter waterberging én 
een afvoer heeft. 

De subsidie per maatregel is € 10 per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak, € 20 per toegevoegde vierkante meter 
afgekoppeld oppervlak en € 300 per toegevoegde kubieke meter waterberging. Per aanvraag mogen meerdere maatregelen 
gecombineerd worden. De subsidie bedraagt per aanvraag ten hoogste € 50.000.  
 
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een 
aanvraag voor een subsidie tot € 2000 kan uitsluitend achteraf worden ingediend, tot uiterlijk drie maanden na uitvoering. 
Een aanvraag voor een subsidie vanaf € 2000 wordt minstens zes weken voorafgaand aan de uitvoering ingediend. 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. 

Interessante Link 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Subsidieregeling Klimaat en Ruimte 
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/samenwaterproof/ 
 

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) - 
provincie Limburg - 

De Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg vormt de wettelijke basis voor het 
door de provincie Limburg verstrekken van POP3-subsidies. De verordening vormt de provinciale uitwerking van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3).  
 
In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) 
natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en 
landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, 
gemeenten).  
 
Subsidie wordt slechts verstrekt voor activiteiten ten behoeve van het in de Europese Unie gelegen deel van het Koninkrijk 
der Nederlanden waarvan de resultaten aantoonbaar ten goede komen aan het platteland van Nederland of de agrarische 
sector. Tot het platteland van Nederland behoort het gehele grondgebied van het in de Europese Unie gelegen deel van het 
Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van aaneengesloten woonkernen met meer dan 30.000 inwoners.  
 
De verordening kent o.a. de volgende hoofdstukken en paragrafen: 

o § 5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen 
Stikstof; 

o § 6 Niet-productieve investeringen water; 

De hoogte van de subsidie wordt per paragraaf bepaald. Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van 
een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
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§ 6 Niet-productieve investeringen water 

• Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of 
transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water - en klimaatdoelen. 

• Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een 
directe link met de landbouw. 

• Subsidie wordt verstrekt aan: 

o landbouwers; 
o grondeigenaren; 
o grondgebruikers; 
o landbouworganisaties; 
o natuur- en landschapsorganisaties; 
o provincies; 
o waterschappen; 
o gemeenten; 
o samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. 

Interessante Link 

Provincie Limburg - Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 2014-2022 
https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-0/@1837/subsidie-pop3/ 
 

Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht - provincie Utrecht - 

Met de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (POP3U) wil de provincie Utrecht met middelen uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) aansluiten bij de beleidsdoelen uit de Agenda Vitaal 
Platteland en de realisatie van die doelen.  

In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) 
natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en 
landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, 
gemeenten).  
 
Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt voor activiteiten ten behoeve van het in de Europese Unie 
gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden waarvan de resultaten aantoonbaar ten goede komen aan het landelijk 
gebied, het platteland van Nederland of de agrarische sector.  
 
De regeling kent de volgende hoofdstukken en paragrafen: 

o § 2.5 niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen 
Stikstof; 

o § 2.6 niet-productieve investeringen water; 

De voorwaarden verschillen per paragraaf. De maximale bijdrage verschilt eveneens per paragraaf en varieert globaal van 
25% tot 100% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode worden ingediend bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

§ 2.5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof 

• Subsidie kan worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen Stikstof en niet-productieve 
investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit. 

• Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen Stikstof en niet-productieve 
investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw. 

• Subsidie wordt verstrekt aan: 

o landbouwers; 
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o grondeigenaren; 
o grondgebruikers; 
o landbouworganisaties; 
o natuur- en landschapsorganisaties; 
o provincies; 
o waterschappen; 
o gemeenten; 
o samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. 

§ 2.6 Niet-productieve investeringen water 

• Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op 
de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. 

• Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw. 

• Subsidie wordt verstrekt aan: 

o landbouwers; 
o grondeigenaren; 
o grondgebruikers; 
o landbouworganisaties; 
o natuur- en landschapsorganisaties; 
o provincies; 
o waterschappen; 
o gemeenten; 
o samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. 

Interessante Link 

Provincie Utrecht - Subsidieloket 
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies 
 

Subsidieregeling stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer - provincie Overijssel - 

Met de Subsidieregeling stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer wil de provincie Overijssel vrijwilligers op een 
passende wijze aanmoedigen om op eigen niveau aan de slag te gaan met landschapsbeheer.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd door: 

• een stichting, vereniging of een coöperatie van een groep van inwoners, particuliere grondeigenaren, pachters of 
ondernemers; 

• een samenwerkingsverband van partijen; 

• een groep van natuurlijk personen. Als deze groep geen stichting, vereniging of coöperatie hebben opgericht, dan 
wordt de subsidie aangevraagd door een gemeente of Terrein Beherende Organisatie (TBO) die de groep 
vertegenwoordigt. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor landschapsbeheer, inclusief de voorbereiding, administratie en toezicht. Het gaat om 
de volgende soorten landschapsbeheer: 

• Landschapsbeheer I: eenmalig aanleg, beheer of herstel; 

• Landschapsbeheer II: aanleg, beheer en herstel voor een periode van maximaal vijf jaar; 

• Landschapsbeheer III: aanleg, beheer en herstel voor een periode van vijf tot vijftien jaar. 

De subsidie voor Landschapsbeheer I is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 5000 per 
gebied en per groep.  
De subsidie voor Landschapsbeheer II is 75% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 5000 en maximaal € 25.000 
per gebied en per groep.  
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De subsidie voor Landschapsbeheer III is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 25.000 en 
maximaal € 100.000 per gebied en per groep.  
 
Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. 

Interessante Link 

Provincie Overijssel - Subsidie stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer 
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/stimuleren-kleinschalig-streekeigen/ 
 

Nadere regels subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2022 - Waterschap De Dommel - 

Het doel van de Nadere regels subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2022 is het stimuleren van de realisatie van 
met klimaatbuffers samenhangende activiteiten.  
 
Het beheergebied van Waterschap De Dommel omvat (delen van) de volgende gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 
Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Goirle, Haaren, Heeze-Leende, Helmond, 's-
Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Loon op Zand, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, 
Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Tilburg, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught en 
Waalre.  
 
In aanmerking komen rechtspersonen, natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en 
samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen. Subsidie kan worden verstrekt voor met de realisatie 
van met klimaatbuffers samenhangende activiteiten in de vorm van: 

• het afkoppelen van verhard oppervlak van een gemengd rioolstelsel; 

• het verwijderen van verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar riolering of oppervlaktewater; 

• het aanbrengen van half-verharding in de plaats van verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar riolering of 
oppervlaktewater; 

• het aanleggen van een regenwaterberging, al dan niet in combinatie met infiltratie. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten en maximaal € 100.000 per aanvraag.  
 
Aanvragen kunnen doorlopend, maar vóór de start van de uitvoering van de activiteit, worden ingediend bij het dagelijks 
bestuur van Waterschap De Dommel. 

Interessante Link 

Waterschap De Dommel - subsidie 
https://www.dommel.nl/subsidie/ 
 

Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3 - provincie Groningen - 

Het doel van de Uitvoeringsregeling Programma Landelijk Gebied 3 is het ondersteunen van projecten op het gebied van 
natuur, landschap en biodiversiteit in de provincie Groningen.  
De regeling bestaat vier onderdelen: Verbinden natuur (paragraaf 1), Landschapsprojecten (paragraaf 2), Groene initiatieven 
(paragraaf 3) en Biodiversiteit (paragraaf 4).  
 
Biodiversiteit  
Subsidie kan worden verleend voor: 

• maatregelen ter bestrijding van de verdroging genoemd in hoofdstuk 10.3 'Restant opgave Top-gebieden 
verdroging' van het PLG 3; 

• maatregelen of vergroting van kennis die aantoonbaar bijdragen aan het bereiken en behouden van een gunstige 
staat van instandhouding van soorten genoemd in hoofdstuk 10.4 'Lijst Groninger soorten en habitats' van het 
PLG3; 
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• maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan de voor het lopende kalenderjaar door het provinciaal bestuur 
aangegeven actuele thema('s) ter versterking van de biodiversiteit. 

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurbeherende organisaties, 
waterschappen, particulieren en gemeenten. De subsidie bedraagt minimaal € 2000 en maximaal € 100.000.  
 
Aanvragen voor alle onderdelen kunnen jaarlijks van 1 januari tot en met 30 november worden ingediend bij Gedeputeerde 
Staten van de provincie Groningen. 

Interessante Link 

Provincie Groningen - Subsidie projecten biodiversiteit 
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/projecten-biodiversiteit/ 
 
 

Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (Verordening POP3 subsidies) 
- provincie Zeeland - 

De Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 vormt de wettelijke basis voor het door de 
provincie Zeeland verstrekken van POP3-subsidie.  
 
In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) 
natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en 
landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, 
gemeenten).  
 
Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt voor activiteiten ten behoeve van het in de Europese Unie 
gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden waarvan de resultaten aantoonbaar ten goede komen aan het platteland 
van Nederland of de agrarische sector. Tot het platteland van Nederland behoort het gehele grondgebied van het in de 
Europese Unie gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van aaneengesloten woonkernen met 
meer dan 30.000 inwoners.  
 
De regeling kent de volgende hoofdstukken en paragrafen: 

§ 5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof; 
§ 6 Niet-productieve investeringen water (internationale doelen water); 

Interessante Link 

Provincie Zeeland - Subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma 
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3 
 
 
 


