Informatie over de
subsidieregeling voor
lokale initiatieven/
activiteiten op het gebied
van recreatie, educatie/
natuur en cultuurhistorie.

Waterschap Vallei en Veluwe

Subsidieverordening
Waterbewustzijn
Heeft u een initiatief dat onze
steun verdient? Het waterschap
draagt er graag aan bij!
Het waterschap is maatschappelijk partner in
haar werkgebied. Mooie projecten komen tot
stand doordat de juiste gebiedspartijen en
enthousiaste mensen de schouders onder
een initiatief zetten. Voor de uitvoering hiervan
is geld nodig. Om het waterbewustzijn van
inwoners te vergroten stimuleren we lokale
initiatieven/activiteiten met een subsidie.
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Is uw initiatief omgevingsgericht,
duurzaam, mensgericht, samenwerkingsgericht, educatief en/
of innoverend?
Ligt het in het verlengde
van de taken en het werk van
het waterschap? Heeft het
raakvlakken met recreatie,
cultuurhistorie, natuur en/of
educatie? Vraag dan subsidie aan!

Aan welke voorwaarden moet een initiatief voldoen?
Bij het verlenen van subsidie hanteert
het waterschap de volgende uitgangspunten:
Contact
Heeft u vragen? Neem dan
gerust contact op met
Coördinator Recreatief
Medegebruik
Mevr. Ted de Nijs
+31 621 673 112
E-mail: tdenijs@vallei-veluwe.nl

• Het initiatief/de activiteit ligt in het verlengde van de
kerntaken, het werk, beleid en/of bestuurlijke ambities
van Waterschap Vallei en Veluwe op het gebied van
waterbewustzijn, recreatief medegebruik, cultuurhistorie en/of educatie.
• Het initiatief/de activiteit vindt plaats binnen het
werkgebied (link maken) van Waterschap Vallei en
Veluwe.
• Het initiatief/de activiteit is voor een ieder toegankelijk.
• De subsidie is uitsluitend bestemd voor verenigingen
en stichtingen.
• De totale begroting van het initiatief/de activiteit
(exclusief de kosten van onderhoud en instandhouding
na realisatie) bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal
€ 100.000,-. Is de begroting van het project meer dan
€ 100.000,- dan verwijzen we graag door naar het
Gelders Waterschapsfonds, een fonds op naam bij het
Prins Bernard Cultuur Fonds (gefinancierd door de 3
Gelderse waterschappen).
• Kosten van onderhoud en instandhouding na realisatie
van het initiatief/de activiteit komen niet in aanmerking
voor subsidie.
• Het waterschap subsidieert maximaal 30% van de
totale kosten van het initiatief/de activiteit met een
maximumsubsidie van € 5.000,- .
• De aanvraag dient voldoende blijk te geven van een
goede kwaliteit van uitvoering en goede uitstraling
van het initiatief/de activiteit.
• Aan periodieke subsidieaanvragen kan het waterschap
voor maximaal drie jaar achtereen subsidie verlenen.
Na drie jaar wordt de aanvraag opnieuw beoordeeld.
• De aanvraag wordt minimaal 8 weken voorafgaand
aan de start van het initiatief/de activiteit ingediend.

• Als voor het initiatief/de activiteit ook subsidie is
aangevraagd bij andere overheden of instellingen,
dan meldt de aanvrager dit.
Als het Dagelijks Bestuur oordeelt dat de activiteit van
buitengewoon belang is voor het waterschap, dan
kunnen we afwijken van bovenstaande bepalingen.
Wij beoordelen de aanvragen in principe binnen
6 weken na ontvangst op volgorde van binnenkomst.
De subsidie wordt binnen 6 weken na vaststelling
betaald. In de beschikking worden voorschriften
opgenomen, bijvoorbeeld over de termijn waarop
het initiatief/de activiteit in uitvoering moet zijn.
Achteraf controleert het waterschap of voldaan is aan
de voorschriften. Het waterschap kan subsidie terugvorderen als onjuiste informatie is verstrekt of als niet
aan de voorschriften is voldaan.
Het waterschap streeft ernaar de subsidiegelden met
bijbehorende verdeelsleutel te verdelen over de
volgende thema’s:
• Recreatie (25%)
• Educatie/natuur(25%)
• Cultuurhistorie (25%)
• Boekuitgaven (12,5%)
• Kunst (12,5%)

Aanvraagformulier en meer informatie
Aanvragen van subsidie kan uitsluitend met
het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
Deze is te downloaden via www.vallei-veluwe.nl/
subsidie en kan ingevuld verzonden worden
naar info@vallei-veluwe.nl
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Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied
tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

