Handleiding Natuurkrachtfonds
inschrijving en criteria
Hieronder vindt u het proces van aanvragen en de criteria waarop gescoord wordt voor
toekenning van nanciële ondersteuning vanuit Natuurkracht.
Aanvraag en proces
• Vul het aanvraagformulier (https://natuurkracht.org/fondsaanvraag) zo volledig en
concreet mogelijk in. Zorg ervoor dat uw getekende aanvraag (inclusief handtekeningen
van partners) vóór 1 november 2022 binnen is.
• Eventuele vragen of verzoeken tot ondersteuning kunt u per mail (jpeijs@wwf.nl)
voorleggen aan de projectleider Jan-Pieter Peijs.
• U ontvangt binnen een week een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag.
• Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen.
• Uiterlijk 1 december hoort u per mail of uw aanvraag gehonoreerd wordt.
• Eventuele bezwaren tegen de beslissing van de beoordelingscommissie dienen uiterlijk 14
december 2022 te zijn ontvangen op jpeijs@wwf.nl
• Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u in december nog enkele documenten
ter ondertekening. Na retour ontvangst daarvan ontvangt u de gevraagde bijdrage
(eventueel gefaseerd) op uw rekening.
Beoordeling van aanvragen
Aanvragen worden eerst beoordeeld op een aantal minimumeisen: als de aanvraag daar
niet aan voldoet, wordt hij terzijde gelegd. Daarna volgt de kwalitatieve beoordeling.
Bij het beoordelen van de aanvragen zoeken we gericht naar een goede mix van
initiatieven. Het maakt dus niet uit of u een grondeigenaar bent of een buurtvereniging. Het
liefst zien we samenwerkingen tussen meerdere organisaties (bijvoorbeeld een
samenwerking tussen een burgerinitiatief, akkerbouwer, lokale vereniging, bedrijf of
gemeente).
Ook zoeken we naar variatie in natuurlijke oplossingen, zodat we met elkaar kunnen
ontdekken waar de grootste kansen voor de toekomst liggen.
We zoeken zowel naar initiatieven met als zonder co nanciering. Het is mooi als het
fondsgeld ervoor kan zorgen dat ook andere nanciers instappen, maar dit hoeft niet bij
alle initiatieven zo te zijn.
De minimumeisen zijn:
1. Het project realiseert met natuurlijke oplossingen een bijdrage aan het verminderen van
overstromingsrisico’s in het stroomgebied van het Geul- of Gulpdal (dus inclusief de
zijbeken, droogdalen, hellingen, droogdalen & plateaus). De aanvrager maakt dat zo
goed als mogelijk aannemelijk.
2. Het gaat om maatregelen die zonder de bijdrage van het fonds niet zullen worden
uitgevoerd. Reeds beschikbare co nanciering in tijd of geld is een pre.
3. De bijdrage wordt voor maximaal 20% gebruikt als dekking van personele kosten.
4. Start project uiterlijk Q1 2023, afronding binnen 2 jaar tenzij anders overeengekomen.
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5. Langjarig beheer en onderhoud van het project is ook na a oop van de nanciering
geborgd.
6. Overheden kunnen geen hoofdaanvrager zijn.
7. Een KvK-inschrijving is noodzakelijk en een kopie bankafschrift.
Bijdrage aan natuurlijke oplossingen
Aanvragen worden kwalitatief beoordeeld op hun verwachte bijdrage aan het hoofddoel
en de nevendoelen. De bijdrage aan het hoofddoel (droge voeten voor Limburg) weegt
daarbij het zwaarst.
Hoofddoel
Het nancieren en ondersteunen van voorbeeldprojecten van natuurlijke oplossingen, die
het risico op overstromingen in Limburg verkleinen.
Nevendoelen
• Bijdragen aan het informeren, enthousiasmeren en betrekken van zoveel mogelijk
burgers, boeren, bedrijven en/of overheden voor het project en natuurlijke oplossingen;
• Ervaring opdoen met deze manier van werken, zodat anderen geïnspireerd worden om
ook op deze manier aan de slag te gaan, in Limburg of andere delen van het land;
• Vergroten van de biodiversiteit en herstellen van de ecologische verbinding tussen beken
en hun oevers.
• Bijdragen aan innovatieve en opschaalbare voorbeelden van natuurlijke oplossingen.
• Ontsnippering van natuur en verbeteren landschapskwaliteit;
• Vergroten van investeringen in natuurlijke oplossingen door bijvoorbeeld de betrokken
gemeenten, banken of bedrijfsleven;
• Verzamelen van verhalen en data uit de voorbeeldprojecten, die anderen kunnen
inspireren of tot lering kunnen zijn voor vervolgprojecten.
Extra punten scoort u met
• Aanvragen waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen (die er tijd en/of
geld in steken), scoren hoger in de beoordeling, denk bijvoorbeeld aan burgers, boeren,
terreinbeherende organisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven, (lokale)
overheden, enzovoorts.
• Opgedane kennis en ervaringen worden actief gedeeld door de initiatiefnemers
(bijvoorbeeld via social media, uitwisselingen, veldbezoeken of een nieuwsbrief) zodat
ervaringen ook regelmatig benut kunnen worden in de communicatie van het
Natuurkrachtfonds.
• Onderbouwde natuurwinst als gevolg van de te nemen maatregelen.
De beoordelingscommissie kan eventueel besluiten nadere voorwaarden te stellen voordat
tot betaling wordt overgegaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bewijslast dat de
maatregelen kunnen worden uitgevoerd (vergunningen, onderzoeken, contracten).
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