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A. SUBSIDIEREGELING ‘Natuurlijk Sneller Bouwen ’ & REGELGEVING 
 
1. Wie kan deze subsidie aanvragen? 

MKB-bouwondernemingen of leveranciers voor de bouw met een productielocatie in  
Gelderland kunnen subsidie aanvragen. 

 
2. Waarvoor kan ik subsidie aanvragen? 

Provincie Gelderland wil de woningbouw versnellen en dit zo circulair mogelijk laten doen. 
Daarom willen we Gelderse MKB-bouwbedrijven en leveranciers van bouwmaterialen stimuleren 
om hun productieproces te veranderen naar prefab bouw voor nieuwbouwwoningen en daarin 
zoveel mogelijk circulair te produceren. 
U kunt subsidie krijgen voor kosten die u maakt om het productieproces te veranderen. Dit 
kunnen kosten zijn voor: 
 

• de aanschaf van apparatuur en software 
• inhuur van externe deskundigen die uw bedrijf helpen bij het omzetten of veranderen van 

het productieproces. 
 
3. Voorwaarden voor de regeling: 

U kunt deze subsidie aanvragen als:   

• de productielocatie voor prefab bouw onderdeel is van uw onderneming; 
• de aanpassingen in het productieproces de bouw van nieuwbouwwoningen daadwerkelijk 

versnellen;   

• u het productieproces meer circulair wil maken. 
 

 
4. Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald en hoeveel subsidie kan ik aanvragen? 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.   
 
 
 
 
 
 

Aan dit overzicht met vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. De 
desbetreffende regelgeving is bindend. 

 
 

mailto:provincieloket@gelderland.nl


B. CRITERIA 
 

Artikel 2.27.3 Criteria subsidiabele activiteit: 
1. Subsidie wordt alleen verstrekt als  
a. de productielocatie onderdeel is van de onderneming van aanvrager;   
b. de subsidiabele activiteit in potentie leidt tot versnelling van de bouw van 
nieuwbouwwoningen door: 
i. de vermindering van de doorlooptijd van de productie op de productielocatie;  
ii. het effect van de vermindering van de doorlooptijd, bedoeld onder i, op de bouwtijd van een 
nieuwbouw woning;   
iii. het absoluut aantal nieuwbouwwoningen dat door vermindering van doorlooptijd en effect 
daarvan op de bouwtijd, extra kan worden gerealiseerd, en 
iv. de toename in herhaalbaarheid en opschaalbaarheid of aanpasbaarheid van het 
productieproces op de productielocatie van aanvrager; 
c. het productieproces meer circulair wordt door: 
i. de vermindering van gebruik van primaire grondstoffen; 
ii. de toename van gebruik van biobased materialen of hoogwaardig hergebruik van bestaande 
materialen; 
iii. de mate waarin het product losmaakbaar is; 
iv. de mate waarin het product in de toekomst hoogwaardig herbruikbaar is; 
v. en herbruikbaar in de toekomst is, en 
vi. de mate waarin tijdens het productieproces zuinig wordt omgegaan met energie en de mate 
van vermindering en hergebruik van afval tijdens en na het productieproces.  
 

C. UITLEG BEGRIPPEN 
 
1. Wat wordt verstaan onder productielocatie?  

Dat is de locatie waar de productie van de (prefab) delen is. Op naam staat van de aanvrager en 
ook in de Provincie Gelderland staat. 
 

2. Wat wordt verstaan onder “versnelling”?  
Dat de productie van prefab onderdelen huizen daadwerkelijk sneller gebouwd kunnen worden 
in tijd. 
 

3. Wat wordt verstaan onder “herhaalbaarheid”?  
Daarmee bedoelen we dat het prefab deel /of woning precies zo nagemaakt kan worden. Liefst 
in een grotere serie zodat we sneller kunnen bouwen. 
 

4. Wat wordt er verstaan onder “opschaalbarheid”?  
We bedoelen hiermee dat er na investering of aanpassing van de systemen opgeschaald kan 
worden. Bijvoorbeeld eerst 5 woningen en in de toekomst kunnen er 50 woningen van de band 
rollen. 
 

5. Wat wordt er verstaan onder “aanpasbaarheid”?  
Hiermee bedoelen we dat er ook enige mate van flexibiliteit in de vernieuwing moet zitten, 
Bijvoorbeeld nu maak je alleen deuren maar je kan ook als dat nodig is, kozijnen maken of 
prefab wanden.  
 

6. Wat wordt er verstaan onder “primaire grondstoffen”?  
Dit zijn grondstoffen die zijn geproduceerd door de aarde en die door mensen wordt gebruikt 
voor de productie van materialen en producten. Zoals olie , ijzer, steen, grind en zand. 
 



7. Wat wordt er verstaan onder “biobased grondstoffen’?  
Materialen (producten) die geheel of gedeeltelijk voortkomen uit biomassa, Biomassa is  
materiaal van biologische oorsprong uitgezonderd materiaal ingebed in geologische formaties en 
materiaal omgezet in fossiel materiaal. Materialen zoals hout, stro vlas hennep riet etc.  
 

8. Wat wordt er verstaan onder “losmaakbaarheid”? 
Losmaakbaarheid de mate waarin objecten demonteerbaar zijn op alle schaalniveaus binnen 
werken en gebouwen, zodat het object de functie kan behouden en hoogwaardig hergebruik 
realiseerbaar is. 
 

9. Wat wordt er verstaan onder hoogwaardig herbruikbaar?   
Het proces om secundaire grondstoffen (uit hergebruik recycling) om te zetten in nieuwe 
materialen componenten of producten van betere kwaliteit, verbeterde functionaliteit en/of 
hogere waarde. 

 

10. Kan ik kosten meenemen die reeds in het voortraject zijn gemaakt?  
Kosten ten behoeven van het project die voor aanvraagdatum van de subsidie zijn gemaakt, 
kunnen niet worden meegenomen. 
Kosten die gemaakt worden voor het voorbereiden/opstellen van de subsidieaanvraag zelf zijn 
niet subsidiabel. 

 
 
D. AANVRAAGPROCEDURE 
 
11. Wanneer kunnen aanvragen voor de subsidieregeling Natuurlijk sneller bouwen worden 

ingediend? 
U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 5 september 2022 9.00 uur tot en met 30 november 2022 
16.00 uur  

 
12. Om wat voor soort regeling gaat het hier? 

o Het beschikbare subsidiebudget verdelen we via een tendersysteem. Dit betekent dat we 
alle complete subsidieaanvragen tegelijk behandelen en met elkaar vergelijken op basis van 
de  vastgestelde beoordelingscriteria waar punten aan zijn toegekend. Voor de beoordeling 
maken we gebruik van externe, onafhankelijke deskundigen.  

o Als er afwijkingen zijn in het project bent u verplicht deze aan ons te melden. De criteria 
hiervoor zijn opgenomen in de beschikking. 

13. Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?   
o De subsidieaanvraag moet digitaal worden ingediend via het SubsidiePortaal. De link naar 

het SubsidiePortaal komt per half augustus beschikbaar.  
o Om in te loggen in het subsidieportaal heeft u eHerkenning nodig met 

betrouwbaarheidsniveau EH2+. De doorlooptijd om e-herkenning aan te vragen is meerdere 
weken. Vraag uw inlogmiddel dus op tijd aan als u dit nog niet heeft! 

o Dit geldt ook voor het aanvragen voor een ketenmachtiging. Deze heeft u nodig als u een 
aanvraag laat voorbereiden en indienen door een subsidieadviesbueau.  

o Alleen digitaal via het SubsidiePortaal ingediende aanvragen worden in behandeling 
genomen.  

o Aanvragen ‘op papier’ worden niet in behandeling genomen. 
 
 
 
 
 

http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Hoe-kan-ik-een-subsidieaanvraag-indienen.html
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS


14. Wanneer is een aanvraag compleet?  
o Een aanvraag is compleet wanneer de aanvraag en alle verplichte bijlagen zijn ontvangen.  
o Het gaat hierbij om informatie die van groot belang is voor de (inhoudelijke) beoordeling van 

de aanvraag, zoals het projectplan. Financiële gegevens kunnen bij bepaalde aanvragen ook 
van belang zijn bij de inhoudelijke beoordeling.  

o Op www.gelderland.nl/subsidies vindt u een checklist waarin alle verplichte bijlagen zijn 
opgenomen. 

 
15. Hoe wordt een project beoordeeld?  

o Een project wordt beoordeeld op of het voldoet aan de in de  regeling gestelde criteria. 
o Daarnaast geeft een externe deskundige advies over of het project realiseerbaar en 

uitvoerbaar is. 
 

16. Is het mogelijk al voor de openstelling een projectvoorstel in te dienen om vooraf te bespreken en 
te toetsen? 
o Op woensdag 14 september en 5 oktober 2022 van 09.00 – 10.00 uur organiseren we een 

online informatiebijeenkomst over deze nieuwe regeling Natuurlijk sneller bouwen. Als u 
deze informatiebijeenkomst wilt bijwonen,  kunt u zich opgeven via dit formulier. 
 

17. Ik heb een subsidieaanvraag ingediend; hoe nu verder?  
o Aanvragen die u vóór 15 november 2022 indient, controleren we al op volledigheid. 
o Daarna wordt getoetst of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Hiervoor maken we gebruik 

van externe deskundigheid.  
o In principe ontvangt u binnen 13 weken na sluiting een besluit. 

 
18. Wat is de procedure als het budget wordt overtekend? 

o Er worden projecten beschikt tot het budget is bereikt. 
 
 
E. BIJLAGEN / BENODIGDE GEGEVENS 
 

19. Is er een format voor het projectplan en overige verplichte bijlagen beschikbaar? 
o Bij uw aanvraag moet u gebruik maken van ons projectformat. Hierin geeft u aan hoe u het 

productieproces gaat aanpassen of verbeteren voor prefab bouw. Ook geeft u inzicht in de 
aanpassingen die u wilt doorvoeren om de productie meer circulair te maken. Het 
projectformat is te vinden via www.gelderland.nl/subsidies/natuurlijk-sneller-bouwen 
 

20. Wat zijn de verplichte bijlagen? 
Op www.gelderland.nl/subsidies/realiseren-sociale-huurwoningen vindt u vanaf 13 juli een 
checklist waarin alle verplichte bijlagen zijn opgenomen. Voor de volledigheid zijn deze bijlagen  
verplicht: 
o Kopie van een recent bankafschrift (indien uw bankgegevens nog niet bij ons bekend zijn); 
o Projectformat 

 
Is met deze informatie uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op via 
provincieloket@gelderland.nl  

http://www.gelderland.nl/subsidies
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/NatuurlijkSnellerBouwen.aspx
http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Ik-heb-een-subsidieaanvraag-ingediend-hoe-nu-verder.html
http://www.gelderland.nl/subsidies/natuurlijk-sneller-bouwen
http://www.gelderland.nl/subsidies
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