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Aanvraagformulier subsidie particulieren      

Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie  

 

Wat fijn dat u maatregelen gaat treffen om uw omgeving aan te passen aan het veranderende 

klimaat. Om hiervoor subsidie aan te vragen vult u onderstaande vragen in. 

 

 

1. U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden 

1. De maatregel draagt bij aan de doelstelling van de regeling (zie vraag 3).  

2. Het gaat om particuliere maatregel(en). 

3. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.  

4. U levert de rekening aan van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

5. De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid. 

6. De maatregel wordt uitgevoerd in 2021. 

7. De maatregel kost minimaal € 250. 

8. U vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond. 

Voldoet u aan deze 

voorwaarden? 

 

☐ 

☐ 

Ja  

Nee 

Als u voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u in aanmerking 

komen voor subsidie.  

 

2. Informatie over de maatregel(en) die u neemt 

Beschrijving van de 

maatregel(en) 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie van de maatregel(en)  
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4. Kosten en uitvoering 

De subsidie bedraagt 20% van de kosten voor de maatregel(en) die u neemt (inclusief btw).  
De subsidie is maximaal € 5.000. 

 

Totale projectkosten  

(= de kosten die u maakt voor het 

totale project, waar de maatregel 

een onderdeel van is) 

€ 

 

Kosten van de maatregel(en) 

(alleen de kosten voor de 

maatregel(en) komen voor subsidie 

in aanmerking) 

€ 

De bijdrage die u vraagt van het 

waterschap 

(= 20% van de kosten voor de 

maatregel of maatregelen) 

€ 

Datum van uitvoering of 

aanschaf 

 Let op: vraag de subsidie aan binnen 3 

maanden na afronding van de 

werkzaamheden. 

3. Check of de maatregel voldoet aan de doelstelling van de regeling 

Met de maatregel(en) wilt u uw 

omgeving aanpassen aan 

extreme neerslag of droogte en: 

☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Zo ja, op welke manier: 

 

regenwater opvangen en 

(tijdelijk) opslaan op eigen 

terrein of 

☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Zo ja, op welke manier:  

 

ervoor zorgen dat er minder 

regenwater wegstroomt naar de 

riolering of 

☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Zo ja, op welke manier:  

 

 

ervoor zorgen dat er minder 

regenwater wegstroomt naar het 

oppervlaktewater of 

☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Zo ja, op welke manier: 

 

ervoor zorgen dat de grond 

water langer vasthoudt. 

☐ 

☐ 

Ja 

Nee 

Zo ja, op welke manier:  
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De rekening voor de 

maatregel(en) heeft u als bijlage 

toegevoegd 

☐ 

 

Ja 

 

Wij hebben de rekening nodig om de hoogte van de subsidie te 

kunnen vaststellen.  

Foto’s van de situatie van vóór 

en na de uitvoering van de 

werkzaamheden zijn bijgevoegd 

☐ 

 

Ja 

 

Het is verplicht om foto’s mee te sturen. 

 

5. Persoonlijke gegevens 

  Vul hier de gegevens in 

van de persoon bij wie 

het project wordt 

uitgevoerd. 
Naam   

Adres en huisnummer  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

IBAN 

op naam van 

 Op dit rekeningnummer 

wordt het subsidiebedrag 

gestort. 

Het bedrag wordt 

overgemaakt binnen 6 

weken na verzending van 

de brief waarin staat dat 

de subsidie is toegekend.  

 

 

6. Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 

Naam in blokletters  
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Wilt u meewerken aan publiciteit vanuit het waterschap over de maatregel die u heeft getroffen? 

Natuurlijk gebeurt dat alleen in overleg met u.  

O Ja 

O Nee 

 

Subsidieaanvraag indienen 
U stuurt het formulier naar het waterschap: 
 
Waterschap Hollandse Delta 
T.a.v. afdeling Juridische zaken 
Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk 
 
Of per mail naar stimuleringsregeling@wshd.nl.  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u mailen naar stimuleringsregeling@wshd.nl of bellen naar 0900 2005 

005. 

 
 
 
 
Waterschap Hollandse Delta, april 2021 
 
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. De bepalingen van de Stimuleringsregeling 
Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta zijn onverkort van toepassing. 
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