CHECKLIST
criteria waaraan een initiatief moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen
voor een subsidie uit het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe
Criterium
Toelichting
Indieningscriteria aanvraag
1. Aanvraagformulier De aanvraag is ingediend via het aanvraagformulier dat in de
aanvraagperiode op de website staat.
2. Tijdig ontvangen
De aanvraag is uiterlijk op de op de website genoemde deadline
ontvangen. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet in
behandeling genomen.
Beoordelingscriteria initiatief
3. Doelgebied
Het initiatief valt binnen één of meerdere van de vier woongebieden
rondom het Windpark Nijmegen-Betuwe:
• het buurtschap Reeth (Overbetuwe)
• het dorp Oosterhout (Overbetuwe)
• de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen)
• het grondgebied Ressen (Nijmegen en Lingewaard)
Onder deze laatste twee vallen ook de Grift, Zuiderveld en de Grote
Boel.
4. Doelstelling
Het initiatief draagt bij aan duurzaamheid in de meest brede zin, met
begrippen als energiebesparing, duurzame energie, leefbaarheid en/of
sociale samenhang als richtsnoer.
5. Resultaat
Het beoogde resultaat moet duidelijk omschreven zijn en voldoende
concreet, afgebakend, realistisch en onderbouwd.
6. Algemeen belang
Het initiatief staat in het teken van het algemeen maatschappelijk
belang en overstijgt dus het persoonlijk belang van betrokkenen.
7. Draagvlak
Het initiatief is relevant voor veel bewoners, heeft voldoende draagvlak
in de omgeving en/of werkt activerend naar andere bewoners om mee
te doen.
8. Uitvoerbaar
Het initiatief wordt binnen 2 jaar uitgevoerd en binnen 2 maanden na
toekenning wordt met de realisatie aangevangen. Daarnaast dient de
uitvoerbaarheid van het initiatief, rekening houdend met de financiële
ondersteuning van het Omgevingsfonds, binnen het vermogen van de
inschrijver(s) te liggen, zowel financieel, organisatorisch als
professioneel.
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Er geldt geen minimum of maximumbedrag voor de subsidieaanvraag. Als richtbedrag kunt u denken aan
tussen de € 250 en € 8.000. Het initiatief komt niet in aanmerking voor volledige financiering indien het ook
gerealiseerd kan worden door reguliere geldgevers of andere organisaties op basis van marktconforme
voorwaarden.
Subsidieaanvragen worden door het bestuur van het Omgevingsfonds (of een ingestelde jury) beoordeeld
op inhoud, kwaliteit en haalbaarheid van het initiatief, kwaliteit van de uitvoerende organisatie inclusief
eventuele samenwerkingspartners en gevraagd bedrag. De factoren originaliteit en haalbaarheid in tijd en
geld worden meegewogen in de beoordeling van initiatieven en voorts het aantal mensen dat bij het
initiatief gebaat is.
Het bestuur beslist welke initiatieven een subsidie toegekend krijgen en wat de hoogte van het
subsidiebedrag is. Het oordeel is discretionair, en is bindend voor de inschrijvers. Tegen de beslissing is
geen beroep mogelijk.

