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A  Subsidieregeling ‘realiseren sociale huurwoningen’  
  & regelgeving
1 Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidie Realiseren sociale huurwoningen kan worden 
aangevraagd door Gelderse gemeenten. Deze regeling geeft 
een impuls aan de Gelderse woningbouw en heeft tot doel 
het realiseren van sociale huurwoningen. Deze sociale 
huurwoningen worden gerealiseerd door een woning
corporatie of wooncoöperatie.

2 Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
U kunt een bijdrage vragen in het publiek financieel tekort 
van uw project. Onder project verstaan we een project 
waarbij sociale huurwoningen worden gerealiseerd in  
een gebied dat zich kenmerkt door ten minste twee  
van de volgende onderdelen:
• financiële samenhang;
• geografische samenhang; 
• organisatorische samenhang.

3 Wanneer is er sprake van financiële, geografische of 
organisatorische samenhang?
• De beoordeling of sprake is van een financiële, 

geografische of organisatorische samenhang kan als 
volgt worden onderbouwd:

 − Financiële samenhang kan worden aangetoond als het 
project is ondergebracht in een integrale businesscase 
en/of gebieds/grondexploitatie en daarmee een sterke 
onderlinge afhankelijkheid heeft doordat opbrengsten 
en kosten van het gehele gebied met elkaar worden 
verrekend.

 − Geografische samenhang kan worden aangetoond 
door kaartmateriaal en een beschrijving, waaruit blijkt 
dat de woningbouw in een aaneengesloten gebied 
gerealiseerd wordt en/of dat eventuele plandelen 
ruimtelijk verbonden zijn en (programmatisch of 
functioneel) ondersteunend zijn aan het in de 
aanvraag opgevoerde woningbouwprogramma.

 − Organisatorische samenhang kan worden onderbouwd 
met projectdocumentatie waaruit blijkt dat aansturing 
van het project plaatsvindt vanuit één orgaan met 
vertegenwoordiging van gemeente en grond en 
vastgoedeigenaren in het betreffende gebied.

 − In geval van maatregelen gericht op bodemsanering, 
de inrichting van de openbare ruimte en de kosten die 
verbonden zijn aan de betaalbaarheid van woningen,  
is het verplicht dat deze binnen het projectgebied liggen.

       



4/10  Subsidieregeling Realiseren sociale huurwoningen 

4 Wat wordt er bedoeld met het publiek financieel tekort?
Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening 
gehouden worden met zaken als infrastructuur, 
bereikbaarheid en mobiliteit. Maar ook de energietransitie, 
duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit maakt de realisatie 
van nieuwe woningen complex en kostbaar. Er zijn extra 
investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. 
Tegelijkertijd willen we de woningen betaalbaar houden. 
Hierdoor ontstaat een financieel tekort op het totaal van 
publieke kosten en opbrengsten van een project.  
Concreet zijn deze kosten gericht op:
• de infrastructurele ontsluiting;
• verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige 

Natura2000 gebieden;
• bodemsanering in een projectgebied;
• uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken  

voor woningbouw;
• de inrichting van de openbare ruimte in een 

projectgebied.
Meer toelichting op het publiek financieel tekort kunt u 
lezen in onderdeel C – Publiek financieel tekort van deze 
Veel gestelde vragen. 

5 Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald en hoeveel subsidie 
kan ik aanvragen?
Het indienen van een subsidieaanvraag voor de regeling 
Realiseren sociale huurwoningen kan alleen als er sprake is 
van een publiek financieel tekort (zie ook onderdeel C – Publiek 
financieel tekort). De subsidie bedraagt maximaal € 12.500 
per sociale huurwoning binnen een project tot ten hoogste 
50% van het publiek financieel tekort met een totaal 
maximum van € 500.000 per project. Er kan een opslag van 
maximaal € 1.000 per sociale huurwoning worden verstrekt 
indien de publieke maatregelen ook gericht zijn op twee 
aanvullende criteria voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
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B  Criteria

6 Tellen woningen binnen het projectgebied waarvan de 
bouw al gestart is of die al gerealiseerd zijn mee?
Nee, de aanvraag heeft betrekking op woningen binnen  
het projectgebied, waarvan de bouw nog niet is gestart en 
waarvan de bouw binnen afzienbare tijd kan starten.  
De bouw van de eerste woningen moet binnen 3 kalenderjaren 
na de datum van de verleningsbeschikking starten. 
Woningen binnen het projectgebied, waarvan de bouw  
al gestart is of die al gerealiseerd zijn, tellen niet mee.

7 Wat wordt verstaan onder start bouw van de woningen?
Het moment startbouw is het moment dat met de realisatie 
van de woningen wordt begonnen. Het gaat daarbij om het 
moment dat werkzaamheden aan de fundering van een 
woning of een complex van woningen aanvangen en 
niet het moment dat voorbereidende werkzaamheden 
plaatsvinden, zoals het bouwrijp maken van het gebied.

8 Het project wordt ook beoordeeld op bijdrage aan klimaat
adaptatie en biodiversiteit, wat wordt hieronder verstaan?
• In artikel 2.19.3 – 1. onderdeel f en g  van de regeling 

wordt per thema een aantal criteria genoemd waaraan 
het project moet voldoen. In de toelichting op de regeling 
kunt u vinden wat er onder de criteria wordt verstaan. 

• Geef een goede onderbouwing hoe u aan deze criteria 
voldoet, hiervoor is voldoende kennis een vereiste. 

• Er kan een opslag van maximaal € 1.000 per sociale 
huurwoning worden verstrekt indien de publieke 
maatregelen ook gericht zijn op twee aanvullende  
criteria voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.  

9 De subsidie is voor het realiseren van sociale 
huurwoningen. Hoe zijn de corporaties bij deze subsidie 
betrokken? Of is dat een rol van de gemeenten?
Woningcorporaties zijn net als de gemeenten voor de  
zomer geïnformeerd. Zij zijn uitgenodigd om samen  
met de gemeente tot een goede aanvraag te komen. 

10 Volgens de voorwaarden mag je niet meedoen als je ook 
een aanvraag voor cofinanciering WoningBouwImpuls 
hebt gedaan (met opschortende voorwaarden van 
verlening WBI). Maar: het is nog niet bekend of de WBI 
aanvraag gehonoreerd wordt. Kunnen we alsnog 
inschrijven voor Realiseren sociale huurwoningen onder 
opschortende voorwaarde dat de aanvraag wordt 
ingetrokken als de WBI positief wordt beschikt?
Het is niet de bedoeling dat je één en hetzelfde 
woningbouw project inschrijft voor zowel de landelijke WBI 
als de Gelderse regeling Realiseren sociale huurwoningen. 
Wij vragen je duidelijk te kiezen welk traject je ingaat. 
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11 Kun je tegelijkertijd subsidie aanvragen voor zowel de 
nieuwe regeling Realiseren sociale huurwoningen als de 
bestaande regeling Uitvoeringsgereed en realiseren van 
SteenGoed Benutten?
• De regeling Uitvoeringsgereed en realiseren (par. 2.8) van 

het programma SteenGoed Benutten richt zich op 
herstructurering van woongebieden en op transformatie 
(gebouwen en/of sloopnieuwbouw). De nieuwe regeling 
Realiseren sociale huurwoningen (par. 2.19) richt zich op 
de netto toevoegingen van nieuwe sociale huurwoningen 
woningen. Beide regelingen sluiten elkaar niet uit, 
waarbij SteenGoed Benutten het sluitstuk is van de 
financiering: het zogenaamde laatste zetje. 

• Het kan zijn dat een herstructureringsproject een 
substantieel aantal sociale huurwoningen toevoegt 
waardoor je een aanvraag Realiseren sociale huur
woningen wilt indienen. Besteed dan in de toelichting 

• bij de aanvraag aandacht aan de onderbouwing van deze 
toevoeging, en hoe zich dit financieel vertaalt. Als je in  
de businesscase van Realiseren sociale huurwoningen 
dekking wilt opvoeren vanuit de regeling Uitvoerings
gereed en realiseren, geef dit dan ook als zodanig aan in 
de aanvraag Realiseren sociale huurwoningen. 

• Houd er rekening mee dat voor één en dezelfde 
subsidiabele activiteit geen twee keer subsidie uit beide 
regelingen kan worden verstrekt. Bij herstructurering 
en transformatieprojecten waarbij er sprake is van 
toevoeging van een substantieel aantal sociale huur–
woningen (er worden dus meer sociale huurwoningen 
teruggebouwd dan er worden gesloopt) wordt de subsidie 
voor Realiseren sociale huurwoningen berekend over het 
aantal toe te voegen sociale huurwoningen. Mocht er 
daarna nog sprake zijn van een resterend 

exploitatietekort en de gemeente overweegt een aanvraag 
voor Uitvoeringsgereed en Realiseren, dan kan dit bij het 
verplichte digitale vooroverleg voor deze regeling worden 
aangegeven. De te ontvangen subsidie voor SteenGoed 
Benutten wordt berekend over de activiteit voor het 
gehele project. 

12 Kan de aanvraag ook worden ingediend als er sprake is 
van een particuliere ontwikkelaar, waarna de gemeente 
de subsidie doorspeelt naar die ontwikkelaar? 
In de ontwikkeling kan het gaan om een publieke en/of 
private (particuliere) ontwikkeling. Subsidie kan worden 
verstrekt voor het uitvoeren van publieke maatregelen bij 
projecten die gericht zijn op de realisatie van de bouw van 
sociale huurwoningen. Deze sociale huurwoningen worden 
gerealiseerd door een woningcorporatie of wooncoöperatie. 
Indien de gemeente de bijdrage doorspeelt naar een derde, 
dient de gemeente dit te doen met in acht neming van de 
regelgeving omtrent staatssteun en aanbestedingsregels. 
Daarnaast zal moeten worden aangetoond dat sprake is van 
een publiek tekort, anders gezegd, moet worden aangetoond 
dat de gemeente anders ook de andere 50% van het tekort 
zelf had moeten bijdragen om de woningen tot ontwikkeling 
te laten komen. 

13 Is de definitie van hard gerelateerd aan het 
bestemmingsplan? 
Wellicht dat het nog net geen ‘hard plan’ is, maar de start 
van de bouw moet binnen 3 jaren plaatsvinden. Toon dit 
aan, en licht toe welke planologische procedures eventueel 
nog doorlopen moeten worden.
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14 Kan de inbreng van onroerend goed (grondwaarde) ook 
dienen voor de financiering van de 50%? 
De verwerving/inbrengwaarde kan onderdeel zijn van de 
publieke kosten (wat kan bijdragen aan de hoogte van het 
publiek financieel tekort). Voor de inbreng van gronden en 
vastgoed geldt de actuele marktwaarde als maximum.  
Dit geldt zowel voor nog te verwerven gronden als gronden 
die al in gemeentelijk eigendom zijn. De verwerving/
inbreng waarde moet onderbouwd worden aan de hand van 
een actuele taxatie of waardeadvies, opgesteld door een 
onafhankelijke deskundige, en gaat uit van de hoogste 
waarde van huidige gebruikswaarde of herontwikkelings
waarde (vaak complexwaarde). De gemeente dient 50% van 
het tekort zelf te financieren, hoe de gemeente dit bekostigd 
is aan de gemeente zelf, wel wordt gevraagd hiervoor een 
garantie te geven, middels een bestuurlijk besluit (zie ook 
vraag 35). 

15 De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van  
een taxatie. Geldt hierbij ook dat zowel de huidige 
gebruikswaarde als de ontwikkelwaarde moeten worden 
getaxeerd en vervolgens de hoogste van deze 2 geldt als 
inbrengwaarde? (net als bij de WBI) 
Wij gaan bij een taxatie uit van verwerving en inbreng op 
basis van de actuele marktwaarde conform de Taxatieleer. 
Daarom wordt er een recente taxatie gevraagd. Deze is op 
basis van de hoogste waarde van huidige gebruikswaarde of 
de herontwikkelwaarde (vaak complexwaarde). Hier kan bij 
uitzondering van worden afgeweken, geef dit dan duidelijk 
aan waarom dit wenselijk is, en waarom hiervoor gekozen is.

16 Kan ik kosten meenemen die reeds in het voortraject zijn 
gemaakt? 
• Alleen investeringen die in het verleden specifiek ten 

behoeve van het project zijn gedaan (en welke geheel 
toerekenbaar zijn), kunnen opgevoerd worden als 
boekwaarde van een project (in het jaar 2022). 
Rentekosten en andere financiële afboekingen die in 

• het verleden op het project gedaan zijn, kunnen niet als 
kostenposten worden opgevoerd. Voor het opvoeren van 
historische plankosten is de Regeling plankosten 
exploitatieplan (plankostenscan) leidend. 

• Kosten die gemaakt worden voor het voorbereiden/
opstellen van de subsidieaanvraag zelf zijn niet 
subsidiabel. 

17 Voor het woningproject is sprake van een publiek 
financieel tekort. Als gemeente hebben wij hier ook 
volledige dekking voor. Komt de gemeente dan in 
aanmerking voor subsidie? 
Deze regeling is bedoeld voor het versnellen van de bouw 
van sociale huurwoningen, waarbij ook de kwaliteits
aspecten klimaatadaptief en biodiversiteit worden 
meegenomen. Indien de versnelling, het toevoegen en/of 
sociaal maken van woningen (en de aanvullende kwaliteits–
aspecten) heeft/hebben geleid tot extra investeringen in 
publieke maatregelen en leiden tot een (groter) publiek 
financieel tekort, dan komt u in aanmerking voor subsidie. 
Indien u al volledig dekking voor het tekort heeft, dan komt 
u niet in aanmerking voor subsidie. 
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C  Publiek financieel tekort

       

18 Hoe wordt het publiek financieel tekort bepaald?
• De aanvrager dient inzicht te geven in de begroting  

van de publieke kosten en opbrengstenposten van het 
project. Het publiek financieel tekort wordt gedefinieerd 
als de contante waarde van de netto kasstroom op huidig 
prijspeil (moment van indiening).

• U dient voor de publieke maatregelen te onderbouwen 
dat deze investeringen voor woningbouw noodzakelijk 
zijn. 

• U geeft aan op welke manier de kosten en opbrengsten 
van het project zijn geoptimaliseerd en welke afwegingen 
daarbij zijn gemaakt. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de 
samenstelling van het programma, het ruimtegebruik,  
de dimensionering van civiele werken, het omgaan  
met parkeren, de fasering van het project, enz.

• Als er sprake is van verminderde opbrengsten als gevolg 
van extra sociaal woningbouwprogramma onderbouwt  
u op basis van beleidsstukken welke programmatische 
bijstelling heeft plaatsgevonden en welke financiële 
consequenties daarmee samenhangen op basis van  
het lokale actuele grondprijzenbeleid. 

• Het publiek financieel tekort resteert na mogelijk 
kostenverhaal op of een exploitatiebijdrage door private 
partijen en na verrekening van andere bijdragen en 
subsidies.

• Het is mogelijk dat er vanwege de realisatie van een 
sociaal woningbouwprogramma onvoldoende private 
opbrengsten zijn om de kosten van publieke maatregelen 
volledig te kunnen verhalen (macroaftopping). Dit kan 
bijdragen aan de hoogte van het publieke tekort. Als er 
sprake is van macroaftopping dient u inzicht te geven in 
de relevante contractuele afspraken die zijn gemaakt met 
betrokken grondeigenaren of die in voorbereiding zijn.

19 Hoe moet het publieke financieel tekort worden 
onderbouwd?
Het publiek financieel tekort onderbouwt u op grond van 
een begroting van publieke kosten, publieke opbrengsten  
en een cashflow op grond waarvan het publieke tekort kan 
worden gepresenteerd op netto contante waarde op prijspeil 
van het indieningsmoment. Normaal gesproken zal een 
gemeente hiervoor een grondexploitatie berekening hebben 
opgesteld. 
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20 Het wordt het publieke tekort beoordeeld?
Het publiek financieel tekort zal door externe deskundigen 
worden beoordeeld op realiteit, marktconformiteit en of dit 
voldoende onderbouwd is (aannemelijk). Elke beoordeling 
wordt daarnaast gepeerreviewd om een gelijkwaardige 
beoordeling van projecten te waarborgen. Het advies van de 
externe deskundigen is een zwaarwegend element in de 
beoordeling. Indien het gepresenteerde tekort onrealistisch 
hoog en/of gebaseerd wordt op niet marktconforme 
uitgangspunten (bijvoorbeeld bovenmatige kosten en te 
lage grondopbrengsten) of bovenmatige risico opslagen zijn 
gehanteerd dan zullen de externe deskundigen de aanvraag 
voorzien van een negatief advies. Er is dan geen grondslag 
voor subsidieverstrekking. Daarom is het voor u als 
aanvrager van belang een realistische begroting op te 
stellen die de toets van marktconformiteit kan doorstaan. 
Daarnaast is het van belang dat u bij de begroting een 
heldere toelichting voegt, waarin u ingaat op de onder
bouwing (bijvoorbeeld onderliggende ramingen), uitgang
punten en keuzes die gemaakt zijn. De beoordeling zal een 
integrale afweging betreffen van plussen en minnen ten 
opzichte van een realistische en marktconforme 
bandbreedte. 

21 Wat wordt verstaan onder het publieke financieel tekort 
en wat mag daar onderdeel van zijn?
De regeling voorziet in een bijdrage in het publieke tekort, 
anders gezegd het tekort waarvoor de gemeente 
verantwoordelijkheid draagt. Het gaat hierbij dus niet  
om de onrendabele top in de vastgoedexploitatie van de 
woningcorporatie of wooncoöperatie. Het publieke tekort 
ontstaat indien de publieke investeringen voor een project 
hoger zijn dan de publieke baten uit bijvoorbeeld 
gronduitgifte of opbrengsten uit kostenverhaal 

(exploitatiebijdragen). Het opbrengend vermogen van 
sociale huurwoningen (grondwaarde) is vrijwel altijd lager 
dan het opbrengend vermogen van vrije sector koop of 
huurwoningen. Dit heeft in gronduitgifte maar ook in 
termen van kostenverhaal een drukkend effect op de 
opbrengstenkant van de businesscase van het project. 
Daarnaast kunnen er voor uw project specifieke redenen 
zijn waarom u binnen het project geconfronteerd wordt 
met hoge publieke investeringen die nodig zijn om de 
woningen te kunnen realiseren. Deze publieke maatregelen 
zijn specifiek gedefinieerd in de regeling. Het gaat om de 
publieke maatregelen die gericht zijn op: 
• de infrastructurele ontsluiting;
• verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige 

Natura2000 gebieden;
• bodemsanering in het projectgebied;
• uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken  

voor de woningbouw;
• de inrichting van de openbare ruimte in het 

projectgebied.

Echter ook bij andere (meer reguliere) grondexploitatieve 
kosten kan er sprake zijn van hoge projectkosten, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de verwerving van 
eigendommen en de reguliere kosten voor bouw en 
woonrijp maken. Een goede richtlijn voor de kosten die u 
mag opvoeren in uw begroting is de kostensoortenlijst uit 
de Bro. 

Tenslotte is het van belang dat u alleen kosten opvoert die 
gerelateerd zijn aan de woningen in uw project waarvoor u 
de aanvraag indient. Ook hier is de Bro een richtkader,  
de uitgangspunten ten aanzien van de zogenoemde 
PTPcriteria: Profijt, Toerekenbaarheid en Proportionaliteit. 
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Dit houdt in dat alleen de kosten of het aandeel van de 
kosten dat aantoonbaar gerelateerd is aan de woningen  
in uw aanvraag kunnen worden opgevoerd als publieke 
investeringen. 

22 Wat zijn de vereisten voor de onderbouwing van de 
begroting/businesscase? 
Om een goede beoordeling mogelijk maken zijn een aantal 
zaken van belang. Het gaat naast het totaalbedrag voor een 
kostenpost ook om de onderbouwing daarvan en de relatie 
met de hoeveelheden. Ter illustratie sloopkosten van  
€ 1.000.000 zeggen niet zo veel, zonder inzicht in de te 
slopen m² bvo. Als het om één woning van 200 m² bvo  
gaat, lijkt dit bedrag niet heel realistisch, als het gaat om  
30.000 m² bvo kantoren dan ligt dit in een marktconforme 
bandbreedte. En wellicht zijn er kosten¬verhogende 
elementen (zoals de aanwezigheid van asbest) die van 
belang zijn om te benoemen. Kortom naast absolute 
bedragen zijn ook de hoeveelheden en achtergronden en 
onderbouwing van de bedragen van belang om de realiteit 
van de gehanteerde kosten en baten van uw project te 
kunnen aantonen. 

23 Waar heeft de toetsing op marktconformiteit / realiteit 
betrekking op en wat wordt hiervoor gevraagd aan 
onderbouwing?
Om duiding te geven aan de elementen waarop uw 
businesscase/begroting zal worden beoordeeld volgt 
hieronder een overzicht van veel voorkomende kosten  
met een korte toelichting waarop gelet zal worden:
• Inbrengwaarde/verwervingskosten

De inbrengwaarde en/of verwervingskosten zijn in het 
algemeen een grote kostenpost in gebiedsontwikkelingen. 

De inbrengwaarde/verwervingskosten in de busines scase 
mogen niet hoger zijn dan de getaxeerde waarde/
onafhankelijke waarde bepaling. Om dit aan te tonen 
wordt gevraagd naar een taxatie of onafhankelijke 
waardebepaling. Een taxatie zal niet per definitie als 
waarheid worden overgenomen. Ook wordt er inhoudelijk 
beoordeeld of de uitgangspunten in de taxatie in 
overeenstemming en in aansluiting zijn met het project.

• Sloopkosten opstallen, saneringskosten en bouw en 
woonrijp maken 
Het gaat hierbij om de combinatie van de absolute 
bedragen en eenheidsprijzen (combinatie met hoeveelheid) 
die beoordeeld wordt op marktconformiteit. De onder
bouwing van deze kosten is daarmee van belang. 

• Plankosten & onderzoeken
Een algemene manier om de plankosten te onderbouwen 
is de plankostenscan die ook binnen de Bro van 
toepassing is. Onderzoeken zijn project specifiek en 
komen nog bovenop de plankosten. Als een andere 
manier van onderbouwing van de plankosten wordt 
gekozen, dient dit onderbouwd en toegelicht te worden.

• Grondopbrengsten
De grondopbrengsten van het marktprogramma worden 
getoetst aan de hand van de residuele grondewaarde 
methode: het gaat daarbij om de vraag worden realistische 
verkoopprijzen, marktwaarden en stichtingskosten 
gehanteerd? De grondprijzen onder de sociale huur
woningen worden o.b.v. de comparatieve methode 
getoetst (bijvoorbeeld o.b.v. de jaarlijkse benchmark 
grond prijzen sociale huurwoningen in opdracht van het 
ministerie van BZK). Om de gehanteerde opbrengsten te 
kunnen beoordelen zal een indiener daarnaast minimaal 
inzicht moeten geven in het programma naar prijs
segmenten, typologieën, kavel en woningoppervlakten. 
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• Opbrengsten uit kostenverhaal (exploitatiebijdrage)
Het is hierbij van belang duidelijk aan te geven voor welk 
deel van de woningen sprake is van kostenverhaal en zal 
het daarnaast vooral om de toelichting gaan. Geef hierbij 
ook inzicht in de samenstelling van het programma naar 
prijssegmenten en typologieën. En toon aan dat u het 
maximale heeft gedaan om de publieke kosten te 
verhalen op eventuele zelfrealisatoren. Het kan hierbij 
ook gaan om de onderbouwing van ‘macro aftopping’, 
mocht hiervan sprake zijn. 

• Fasering en parameters
U dient de fasering te onderbouwen. De fasering moet 
logisch en realistisch zijn.  De parameters ten aanzien 
van kosten en opbrengstenstijging worden op markt
conformiteit beoordeeld. Markconformiteit is wat anders 
dan vastgesteld gemeentelijk beleid. Gemeenten stellen 
vaak jaarlijks de parameters voor de actualisatie van de 
grondexploitaties, maar dit is niet per definitie markt
conform. Toetsing gebeurt aan de hand van macro
economische prijsontwikkelingen. Dit doen wij op deze 
manier om willekeur te voorkomen. Het zou bijvoorbeeld 
heel vreemd zijn dat in twee tegen elkaar aanliggende 
woningbouw¬ontwikkelingen aan beide van zijden van 
de gemeentegrens van twee gemeenten in de ene 
gemeente de civieltechnische bouwkosten veel harder 
stijgen dan in de naastgelegen gemeente.  
Ten aanzien van de rente willen wij aansluiten bij  
de disconteringsvoet uit de BBV, deze is 2%. 
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D Aanvraagprocedure

24 Wanneer kunnen aanvragen voor de subsidieregeling 
Realiseren sociale huurwoningen worden ingediend?
Aanvragen indienen kan vanaf maandag 5 september 2022. 
Verplichte voorgesprekken kunnen vanaf donderdag  
1 september digitaal plaatsvinden. 

25 Om wat voor soort regeling gaat het hier?
• Het gaat hier om een wachtrijregeling. Verdeling van de 

beschikbare subsidie gaat op volgorde van binnenkomst. 
• U dient een aanvraag in met een realistische 

busines scase met realistische planning. Wij zien hierop 
toe en toetsen hierop. De realisatie van het project 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend dient haalbaar  
te zijn.

• Volledige aanvragen waarbij sprake is van een realistische 
businesscase en realistische planning, worden op 
volgorde van ontvangst in behandeling genomen. 

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

26 Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen? 
• De subsidieaanvraag moet digitaal worden ingediend  

via het SubsidiePortaal. U kunt hier allereerst inloggen. 
• Om in te loggen in het subsidieportaal heeft u 

eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau EH2+. 
De doorlooptijd om eherkenning aan te vragen is 
meerdere weken. Vraag uw inlogmiddel dus op tijd  
aan als u dit nog niet heeft!

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

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

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

27 Wanneer is een aanvraag compleet? 
• Een aanvraag is compleet wanneer de aanvraag en alle 

verplichte bijlagen zijn ontvangen. 
• 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. 

• Op www.gelderland.nl/subsidies vindt u vanaf 13 juli een 
checklist waarin alle verplichte bijlagen zijn opgenomen. 
Zie ook vraag 34 voor de verplichte bijlagen.

28 Hoe wordt een project beoordeeld? 
• Een project wordt beoordeeld op of het voldoet aan de  

in de regeling gestelde criteria. 
• Daarnaast geeft een externe deskundige advies over of 

het project realiseerbaar is en of er sprake is van een 
publiek financieel tekort. 

       

https://www.gelderland.nl/subsidies/inloggen-met-digid-eherkenning-of-eidas
https://www.gelderland.nl/subsidies
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29 Is het mogelijk al voor de openstelling een projectvoorstel 
in te dienen om vooraf te bespreken en te toetsen?
• Voordat een aanvraag wordt ingediend, vindt een 

verplicht vooroverleg plaats aan de hand van het door de 
provincie beschikbaar gestelde vooroverlegformulier.  
Dit digitale overleg vindt plaats binnen vier weken na 
ontvangst van het ingevulde vooroverlegformulier en 
onderliggende stukken. Vanaf 22 augustus plannen wij  
de afspraken voor het digitale vooroverleg in.  
Vooroverleg is mogelijk vanaf 1 september.

• Het ingevulde vooroverlegformulier kunt u met 
onderliggende stukken indienen via de subsidiepagina 
www.gelderland.nl/subsidies/realiserensociale
huurwoningen. 

 
30 Ik heb een subsidieaanvraag ingediend; hoe nu verder? 

• Allereerst wordt uw aanvraag getoetst op volledigheid. 
• Daarna wordt getoetst of uw aanvraag voldoet aan de 

criteria. 
• Over de criteria of de realisatie van het project haalbaar is 

en of er sprake is van een publiek financieel tekort wordt 
aan een externe deskundige advies gevraagd.

• In principe ontvangt u binnen 13 weken na volledige 
aanvraag een besluit.

31 Wat is de procedure als het budget wordt overtekend?
• Er worden projecten beschikt tot het budget is bereikt. 

32 Waarom is er voor zo’n strakke/korte planning tot 
indiening gekozen? Het samenstellen/uitwerken van een 
goede aanvraag kost veel tijd. 
De druk op een snelle realisatie van sociale huurwoningen 
is hoog. De planning is daarom strak: 
• Halverwege juli 2022 zijn de gemeenten en woning

corporaties geïnformeerd over deze nieuwe regeling en 
hebben daarbij deze versie van het document 
Veelgestelde vragen ontvangen. 

• De subsidiepagina met belangrijke informatie over de 
regeling, is per 13 juli online: http://www.gelderland.nl/
subsidies/realiserensocialehuurwoningen 

• Aanvragers kunnen zich via de subsidiepagina  
www.gelderland.nl/subsidies/realiserensociale
huurwoningen melden voor de verplichte vooroverleggen. 
Dit zijn digitale 1op1 gesprekken. Deze gesprekken 
vinden vanaf 1 september plaats. 

       

https://www.gelderland.nl/subsidies/realiseren-sociale-huurwoningen
https://www.gelderland.nl/subsidies/realiseren-sociale-huurwoningen
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E  Bijlagen/benodigde gegevens

33 Is er een format voor het projectplan en overige verplichte 
bijlagen beschikbaar?
• Nadat u zich via de subsidiepagina heeft aangemeld voor 

een digitaal vooroverleg ontvangt u van ons een 
vooroverlegformulier. In dit formulier beschrijft u uw 
project. Dit formulier dient tevens als basis voor de in te 
dienen aanvraag. Het overzicht van de verplichte bijlagen 
wordt 13 juli beschikbaar gesteld via de website  
www.gelderland.nl/subsidies/realiserensociale
huurwoningen. 

• De reden waarom wij voor een verplicht 
vooroverlegformulier hebben gekozen, is dat alle vragen 
die wij in dit formulier stellen aansluiten op de criteria in 
de regeling. Het helpt u dus de kwaliteit te leveren die wij 
verwachten van een projectplan.

• Voor de financiële onderbouwing (business case) dient u 
een begroting/businesscase aan te leveren waarin inzicht 
wordt gegeven in de publieke investeringen en de 
cashflow. De begroting is de onderbouwing van het 
gepresenteerde publieke tekort, waarvan u maximaal 50% 
als subsidie kan aanvragen. Het publieke tekort moet 
worden gepresenteerd als NCW op prijspeil op moment 
indiening. Bij de begroting dient u eveneens een 
toelichting bij te voegen waarin u de gehanteerde 
uitgangspunten en onderbouwing van de begroting 
toelicht. Beide documenten zijn een belangrijke basis 
voor de beoordeling van het publieke tekort op basis van 
realiteit en marktconformiteit.

34 Wat zijn de verplichte bijlagen?
Op www.gelderland.nl/subsidies/realiserensociale
huurwoningen vindt u vanaf 13 juli een checklist waarin 
alle verplichte bijlagen zijn opgenomen. Voor de volledigheid 
zijn deze bijlagen verplicht:
• Kopie van een recent bankafschrift (indien uw bank

gegevens nog niet bij ons bekend zijn);
• Ingevuld en besproken vooroverlegformulier
• Een begroting van publieke kosten en opbrengsten en 

cashflow waarmee het financiële tekort (NCW op 
prijspeil) wordt onderbouwd met toelichting;

• Kaarten en beelden van het project;
• Actuele taxatierapporten of waardebepalingen ter 

onderbouwing van inbreng of verwervingswaarde van 
gronden;

• Collegebesluit inzake cofinanciering;
• Bewijs inzake instandhoudingsplicht sociale 

huurwoningen.

35 Is een college besluit een verplichte bijlage? 
Ja, conform de checklist Verplichte bijlagen dient u 
documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat de aanvrager 
tenminste 50% van het publiek financieel tekort financiert. 
In de praktijk is dit minimaal een besluit van het college 
B&W, of een voornemen daartoe binnen afzienbare tijd. 
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F  Overige informatie

36 Als wij snel rekenen is de subsidie beschikbaar voor ca. 
200 woningen in heel Gelderland. Klopt dat? 
De maximale bijdrage per sociale huurwoning is 12.500 euro, 
dit is exclusief een opslag van 1.000 euro voor extra 
biodiversiteits en klimaatadaptieve maatregelen. Met een 
beschikbaar budget van 2,5 miljoen kunnen minimaal  
200 sociale huurwoningen versneld gerealiseerd worden. 

37 Zijn er nog tips te geven? 
• Onderbouw het woningbouwproject en breng het goed in 

beeld! Leg goed uit: hoe zit het project in elkaar, hoe is de 
begroting tot stand gekomen en waarom leidt het tot een 
tekort zoals gepresenteerd? Bij de beoordeling wordt er 
gekeken naar of het marktconform is, of het realistisch  
is en goed onderbouwd. 

• Zorg dat alle bijlagen goed op elkaar aansluiten en  
dat deze corresponderen met de verwijzingen op  
het vooroverlegformulier.

Is met deze informatie uw vraag nog niet beantwoord? 
Neem dan contact op via provincieloket@gelderland.nl.
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6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
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