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Aanvraagformulier Subsidieregeling Landschap en 

Biodiversiteit 

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen volgens de Subsidieregeling Landschap en 
Biodiversiteit. Samen met dit formulier moet u ook aan ons toesturen:  

• een kaart/plattegrond met daarop ingetekend de landschapselementen die u wilt aanleggen en
de te planten soorten, inclusief maatvoering van de landschapselementen

• een ingevulde begroting met de normbedragen.

Dit formulier met kaart/plattegrond en ingevulde begroting vormen samen de subsidieaanvraag. Als 
één van deze stukken mist kunnen we uw subsidieaanvraag helaas niet in behandeling nemen.  

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht. 

Komt u er niet uit of heeft u een vraag? Bel dan met de gemeente: (0315) 292 292. 

Voornaam: * 

Achternaam: * 

Adres: * 

Postcode: * 

Woonplaats: * 

E-mailadres:

Vul hier het e-mailadres in, bijvoorbeeld naam@adres.nl. 

Telefoonnummer: * 

Rekeningnummer 

Rekeningnummer: * 

Vul hier het IBAN Rekeningnummer in zonder spaties, bijvoorbeeld NL91ABNA0417164300. Het IBAN 

rekeningnummer bestaat uit 18 tekens. 

Locatie 

Locatie van uw plan: * 

Vul de locatie van uw plan in, dit kan een adres zijn of een kadastraal nummer. 
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Bent u eigenaar van de locatie/het perceel / de percelen: * 

U kunt hier één optie kiezen. 

Ja. Ga naar de vraag 'Omschrijving van het initiatief'.

Nee. Ga naar de volgende vraag. 

Wie is de eigenaar: * 

Heeft u toestemming van de eigenaar voor deze subsidieaanvraag? 

U kunt hier één optie kiezen. 

Ja 

Nee 

Omschrijving van het initiatief 

Geef een korte 

omschrijving van uw 

initiatief: * 
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Ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier weet ik dat de gemeente Oude IJsselstreek gegevens kan 

opvragen bij derden. 

Datum: * 

Vul hier een datum in (dd-mm-jjjj). 

Plaats: * 

Handtekening: * 

Eventuele opmerkingen: 

Ik heb dit formulier volledig en juist ingevuld. * 

Na indienen van deze subsidieaanvraag en goedkeuring vanuit gemeente Oude IJsselstreek verplicht ik 

mezelf tot uitvoering. *
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