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Voorstel €
€ €

Ontwikkelbudget 
nieuwe prioriteiten 
omgevingsveiligheid

Budget voor innovatieve projecten die bijdragen 
aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van 
overheden op nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van omgevingsveiligheid. Beschikbaar gesteld door  
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar moet het aan voldoen?
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor  
het ontwikkelbudget. Uw projectvoorstel voldoet  
aan de voorwaarde dat: 

het inspeelt op nieuwe ontwikkelingen met  
gevolgen voor omgevingsveiligheid;

het een relatie heeft met omgevingsveiligheidstaken  
van overheden;

het géén sanering is van een bestaande  
omgevingsveiligheidssituatie;

het betrekking heeft op ten minste één van  
de drie thema’s: energietransitie of digitalisering/ 
informatiegestuurd werken óf verbetering 
arbeidsmarktpotentieel; 

de aanvraag afkomstig is van een overheidspartij/
samenwerkingsverband (maar niet-overheden  
kunnen deelnemen);

veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten  
die een aanvraag indienen, hebben gezorgd  
voor bestuurlijke dekking voor het project;

er niet eerder een bijdrage is ontvangen  
uit dit ontwikkelbudget;

18 maanden na toekenning van het budget,  
het project is afgerond en het resultaat beschikbaar  
is voor communicatie en toepassing;  
(Het is geen vereiste dat het project meteen na  

de opdrachtverlening start)

het projectresultaat openbaar beschikbaar is voor 
andere overheidspartijen en overige stakeholders;

het minimum projectbudget € 50.000,- is;

de gevraagde financiële ondersteuning  
minder dan € 350.000,- is;

minimaal 5 beoordelingscriteria 7 punten scoren;

maximaal 2 beoordelingscriteria 4 punten scoren.

Wat is de aanvraagtermijn? 
Van 15 september tot en met 15 oktober 2022  
 
via het aanvraagformulier op onze website.

Dit zijn de beoordelingscriteria 
1. Meerwaarde op één (of meer) van de thema’s:  

• energietransitie of  
• digitalisering/informatiegestuurd werken óf  
• verbetering arbeidsmarktpotentieel

2. Meerwaarde voor omgevingsveiligheid  
of omgevingsveiligheidstaken

3. Herkenbaarheid product
4. Meerwaarde landelijke toepassing
5. Bijdrage aan kennisontwikkeling binnen  

de overheid: tijdens het project en/of  
door verspreiding projectresultaat

6. Eigen bijdrage aanvrager(s)

Voldoet uw aanvraag aan de criteria, maar is het  
nog niet helemaal uitgewerkt? Laat het ons weten  
en dien ook uw aanvraag in.

Informatie, vragen of sparren?
Erica Graven  |  Projectleider
06 - 13 06 43 22 (ma, di, do)
omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl
 
Meer informatie leest u op onze website  
www.omgevingsdienst.nl

Samen werken aan een veilige leefomgeving

https://www.omgevingsdienst.nl/wp-content/uploads/2022/07/DEF-Aanvraagformulier-tranche-4-cluster-6-11-07-2022.pdf
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