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Subsidie biodiversiteitsprojecten: achtergrondinfo 

Doel: verbeteren van de biodiversiteit in het buitengebied 

Met de biodiversiteitssubsidie  wil de provincie Limburg lokale verenigingen en 
gemeentebesturen aanmoedigen om acties te ondernemen ter bescherming van de natuur 
en verbetering van het leefgebied voor (beschermde) dier- en plantensoorten.  

De provincie Limburg is bevoegd voor het afbakenen en inrichten van 
natuurverbindingsgebieden.  Dit zijn lineaire zones die de grote natuurgebieden met elkaar 
verbinden waarlangs soorten zich makkelijker verplaatsen van het ene gebied naar het 
andere. In deze zones bevinden zich tal natuurelementen, zoals hagen en heggen, poelen, 
bomen, struiken, greppels, bermen, ruigten of  aaneengesloten niet afgerasterde tuinen 
die als ecologische Deze  groenelementen kunnen functioneren als stapsteen indien ze 
voldoende kwalitatief zijn ingericht en fysiek met elkaar verbonden zijn. Een groot deel 
van deze natuurverbindingen zijn gelegen in beek- en riviervalleien en vormen gezamenlijk 
een groenblauw netwerk doorheen Limburg. 

Door grote natuurgebieden met elkaar te verbinden, komen populaties terug met elkaar in 
contact, kunnen lege gebieden opnieuw gekoloniseerd worden en nemen de 
overlevingskansen van heel wat doordat genetische uitwisseling mogelijk wordt. 

Inhoud 

Inhoudelijk moet het project passen binnen het provinciaal beleidskader en een bijdrage 
leveren aan het behoud / versterken van de biodiversiteit in Limburg. Jaarlijks stelt de 
deputatie haar budget en meerjarenplanning voor. Dit is te raadplegen op de website van 
de provincie Limburg (http://www.limburg.be/budget ).  

Het projectvoorstel moet SMART worden geformuleerd. Dit wil zeggen: 1 Specifiek 
(duidelijke doelen en stappenplan); 2. Meetbaar (via een set van indicatoren), 
Aanvaardbaar (beleidsrelevant en gedragen door lokale partners), Realiseerbaar (binnen 
de tijdspanne van 17 maanden) en Tijdsgebonden (fasering van de acties met einddatum).  

Inhoudelijk bestaat het project idealiter uit een mix van activiteiten, waaronder uitvoering 
op terrein – onderzoek – monitoring – educatie. Hoe meer van deze categorieën opgenomen 
zijn binnen het projectvoorstel, hoe hoger de rangschikking.  Het project moet voldoende 
garanties bieden om het draagvlak bij diverse stakeholders te verbeteren. Dit kan door het 
betrekken van diverse partners (bv. onderwijsinstellingen, socio-culturele organisaties of 
instanties die traditioneel minder betrokken zijn) en voldoende aandacht te besteden aan 
de communicatie.  

Wie kan een project indienen? 

Milieu- of natuurverenigingen,  gemeenten, regionale landschappen, socioculturele 
verenigingen, jeugdverenigingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties die een 
bijdrage willen leveren aan het behoud en versterken van de biodiversiteit in Limburg 
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kunnen een projectvoorstel indienen. Voorwaarde is dat er steeds een erkende milieu-of 
natuurvereniging betrokken is.  
In het reglement wordt de nadruk gelegd op samenwerking via een geïntegreerde aanpak.  
Projectvoorstellen die hiermee rekening houden verhogen hun kansen om een 
projectsubsidie te ontvangen en kunnen een bovendien een hogere projectsubsidie krijgen.  

Subsidiabele kosten 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 24.789,00 euro, inclusief BTW. De werkelijk 
gemaakte kosten zijn subsidiabel en het aandeel hangt af van de samenwerking. Indien een 
project door één partner wordt ingediend komt 60% van de kosten in aanmerking voor een 
tegemoetkoming. Bij twee partners of meer, waarbij geen gemeente is betrokken bedraagt 
het subsidiabel aandeel 80%. Indien er ook een gemeente als partner betrokken is bedraagt 
het subsidiabel aandeel 90%.  

Hoe dien ik een dossier in? 

Voor het indienen van een dossier moet de aanvrager gebruik maken van het 
aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan je downloaden op de website van het 
provinciaal Natuurcentrum.  Het projectvoorstel moet  ten laatste op 30 september 2018 
bezorgd worden (digitaal / analoog) aan het provinciaal Natuurcentrum.  

De link naar het aanvraagformulier vind je hier:  
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/limburg/loketdienst/
a003_0260f1.doc 
De link naar het reglement vind je hier:  

Timing 

Projectvoorstellen moeten ten laatste op 30 september 2018 worden ingediend. Het is 
echter aangeraden om uw projectvoorstel vooraf af te toetsen bij het provinciaal 
Natuurcentrum. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar huig.deneef@limburg.be  ten 
laatste op vrijdag  1 juni 2018 met een ruwe beschrijving van de plan van aanpak, inclusief 
kostenraming. Je krijgt dan een advies over vorm en inhoud van het projectvoorstel met 
het oog op een sterker dossier.  

Bij het indienen van het projectvoorstel wordt de ontvangst onmiddellijk 
bevestigd. De dossiers worden vervolgens op volledigheid gecontroleerd. Eventuele 
ontbrekende stukken worden bijkomend opgevraagd.  

Vervolgens worden de projecten geëvalueerd door een ambtelijke evaluatiecommissie. 
De evaluatie verloopt objectief op basis van een aan reeks criteria. De beoordelingscriteria 
vind je eveneens op de website van het provinciaal Natuurcentrum (http://
www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/limburg/loketdienst/a003_0260f2.doc). Deze 
commissie formuleert een advies voor de deputatie.   De deputatie keurt de subsidiëring al 
dan niet goed.   

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/limburg/loketdienst/a003_0260f1.doc
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/limburg/loketdienst/a003_0260f1.doc
mailto:huig.deneef@limburg.be
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/limburg/loketdienst/a003_0260f2.doc
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/limburg/loketdienst/a003_0260f2.doc


 3

De projectaanvragers worden voor het einde van het jaar op de hoogte gesteld van deze 
beslissing. 
Goedgekeurde projecten starten het volgende jaar en  moeten uiterlijk 1 juni na het jaar 
volgende op de start van het project afgerond worden.  

Voor meer informatie over de biodiversiteitssubsidie kan je terecht bij Huig Deneef  
011/26 54 72 of Email: huig.deneef@limburg.be.
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