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Is de subsidie stapelbaar met andere subsidies? 

Deze vraag is niet met  ja of nee te beantwoorden, maar moet per geval bekeken worden.  

Of stapeling kan hangt namelijk ook af hoe de andere regeling eruit ziet en wat daarin opgenomen is 

over aanvullende subsidies. Hetzelfde geldt voor bijdragen van fondsen als VSB fonds, oranjefonds 

etc. 

Welke rol kan een gemeente spelen bij projecten die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen?  

Een gemeente kan niet zelf subsidie aanvragen, maar inwoners, verenigingen, stichtingen of 

bedrijven uit de gemeente wel. Een gemeente kan dus bekendheid geven aan de subsidieregeling  

binnen haar gemeente. Verder kan een gemeente meedenken met het project, partijen met elkaar in 

contact brengen en het project op verschillende manieren faciliteren.  

Daarnaast toetst een gemeente of het project aansluit bij haar beleid. Als dat zo is geeft de gemeente 

een instemmingsverklaring af, die met de subsidieaanvraag moet worden meegestuurd. 

Wat is de doorlooptijd van de regeling en krijg ik subsidie in één keer overgemaakt?  
Tot 27 november 2020, 17.00 uur kan een subsidieaanvraag worden ingediend.  Toekenning van de  

subsidies vindt plaats in februari 2021. Als subsidie wordt toegekend ontvangt u 75% van het 

aangevraagde subsidiebedrag. Na afronding van het project ontvangt u de overige 25%. 

Hoeveel tijd moet ik rekenen om een instemmingsverklaring van een gemeente te krijgen? 

Dat wisselt per gemeente. We hebben dit nagevraagd en het varieert tussen de 2 en 8 weken. Het is 

verstandig om  minimaal 8 weken voor de sluiting van de subsidieregeling -of eerder als dit mogelijk 

is- contact op te nemen met de gemeente. Een overzicht van contactpersonen voor deze 

subsidieregeling bij elke gemeente vindt u in de factsheet.   

Kan een Zeeuwse ZZP-er samen met een bedrijf ook een beroep doen op subsidie? 

Als zij een idee hebben dat voldoet aan de subsidievoorwaarden kan dat. Het bedrijf kan dan de 

aanvraag indienen.  

Mag een project kleinschalig zijn?  

Projecten moeten een bepaalde omvang hebben en een bovenlokaal effect hebben. Dat betekent 

dat bijvoorbeeld een buurt BBQ niet in aanmerking komt voor subsidie bij deze regeling. Mogelijk zijn 

er wel andere regelingen waar u gebruik van kunt maken. ZB kan u hier meer over vertellen.  

Een subsidieaanvraag voor een onderzoek moet minimaal €5000 bedragen, een aanvraag voor een 

pilotproject minimaal € 10.000,-.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipvriUlpvfAhVBmbQKHc4OC3EQjRx6BAgBEAU&url=https://publicwiki.deltares.nl/display/zoetzout/modelstudies&psig=AOvVaw0KoJ_TuxIQ_KLPXcgjgPZA&ust=1544734383392559

	Vragen en antwoorden  Webinar subsidieregeling  Vestigingsklimaat 24 juni 2020
	Is de subsidie stapelbaar met andere subsidies?
	Welke rol kan een gemeente spelen bij projecten die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen?
	Wat is de doorlooptijd van de regeling en krijg ik subsidie in één keer overgemaakt?
	Hoeveel tijd moet ik rekenen om een instemmingsverklaring van een gemeente te krijgen?
	Kan een Zeeuwse ZZP-er samen met een bedrijf ook een beroep doen op subsidie?
	Mag een project kleinschalig zijn?


