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Stimuleren van klimaatadaptieve initiatieven  
Intakeformulier werkwijze ‘Met Perspectief’ 

 

Stuur het ingevulde intakeformulier met eventuele noodzakelijke bijlagen op naar 

subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl. Delfland neemt zo spoedig mogelijk na het 

ontvangen van het formulier contact met je op om in gesprek te gaan over het initiatief en de 

vorm van ondersteuning die gevraagd wordt. 

 

1. Toets aan voorwaarden 

1. Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage wordt vóór voltooiing van de 

activiteit(en) ingediend. Als de activiteit(en) al volledig is/zijn uitgevoerd voordat de 

aanvraag is ingediend, wordt de aanvraag afgewezen.  

2. De activiteit(en) wordt/worden uitgevoerd binnen het gebied van Delfland.  

3. Je bent in bezit van een offerte of onderbouwing van de kosten. 

4. Een stimuleringsbijdrage kan worden aangevraagd door iedereen, met uitzondering 

van overheidspartijen. Overheidspartijen kunnen wel voor een derde partij – zijnde 

een niet-overheidspartij - als intermediair optreden en voor deze derde partij een 

stimuleringsbijdrage aanvragen. De overheidspartij dient dan afspraken met Delfland 

te maken.  

5. De activiteit(en) voldoet/voldoen aan geldende wet- en regelgeving en beleid. 

Voldoe je aan de 

bovengenoemde 

voorwaarden? 

 

☐ 

☐ 

Ja  

Nee 

Wanneer je niet voldoet aan één of meerdere 

voorwaarden kom je niet in aanmerking voor een 

bijdrage. Voor vragen kun je contact opnemen 

met subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl of bel 

(015) 260 81 08. 

 

2. Het initiatief 

Wat ben je van plan te gaan 

doen?  

(Omschrijf hier uw (soort) 

initiatief, de locatie van het 

initiatief en het beoogd 

resultaat. Voeg ter 

ondersteuning eventuele 

bijlagen toe.) 
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3. Doelstelling 

Hoe draagt het initiatief bij 

aan een klimaatbestendig 

Delfland?  

(Als Delfland de potentie 

(bijv. aantal m3 waterberging 

of bijdrage aan de beweging) 

van een initiatief inziet, kan 

Delfland besluiten het 

initiatief te ondersteunen. 

Voeg ter ondersteuning 

eventuele bijlagen toe.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bijdrage 

Wat is je verzoek aan 

Delfland/ heb je van Delfland 

nodig en hoe verhoudt dit 

zich tot de totale kosten van/ 

je investering in het 

initiatief? 

(Ondersteuning kan bestaan 

uit het leveren van kennis, 

expertise en/of een financiële 

bijdrage, en bedraagt 

maximaal 100% van de 

werkelijke kosten. Voeg ter 

ondersteuning eventuele 

bijlagen toe.) 
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5. Planning  

Wat is de te verwachten 

doorlooptijd en wanneer 

verwacht je te gaan starten?  
(Beschrijf hier de 

conceptplanning van het 

initiatief. Voeg ter 

ondersteuning eventuele 

bijlagen toe.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


