
Regeling en voorwaarden
Utrecht Natuurlijk stimuleert  duurzame initiatieven  in 

Utrecht. We stellen budget beschikbaar voor initiatieven die 

aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

Utrecht. Dit budget is € 90.000 per jaar. 

Hoe kun je in aanmerking komen?
Wanneer je een idee hebt, neem je contact op met Utrecht 

Natuurlijk. Utrecht Natuurlijk beoordeelt de kans van slagen. 

Een van onze adviseurs begeleidt jouw initiatief en  onder 

zoekt of het  kans maakt op een bijdrage uit het SIDO budget. 

Daarna doe je een officieel beroep op de SIDO regeling. De  

regeling gaat uit van opdrachtverstrekking door Utrecht 

Natuurlijk aan jou. Het is dus geen subsidie. Samen met de ad-

viseur van Utrecht Natuurlijk  onderzoek je de mogelijkheden 

die de opdracht geeft. In die  fase geef je  je projectplan vorm.

Wat gebeurt er als je contact opneemt 
over jouw initiatief?

Fase 1 • Overleg
1a Je overlegt met je adviseur hoe je het initiatief indient. 

De regeling gaat uit van ‘wie het eerst komt, die het eerst 

maalt’. Het kan dus dat er in de loop van het jaar geen geld 

meer beschikbaar is.

Je voorziet je  initiatief  van een beschrijving. Maak duidelijk 

voor   welk bedrag je in aanmerking wilt komen, wat je daar-

voor doet en welk resultaat je daarvan verwacht.

1b Utrecht Natuurlijk beoordeelt het initatief. 

Is de beschrijving duidelijken volledig? Past het initiatief binnen 

de SIDO regeling? Misschien vraagt de adviseur om aanpassingen 

zodat je  meer kans maakt.

Wat is de SIDO?
Dat is de Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling
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1c   Je initiatief moet projectmatig van opzet zijn.

Geef inzicht in:

• het doel

• het effect

• de werkwijze

• de organisatie

• de planning

• de financiering

• de communicatie

• de beheers factoren

1d  We nemen je  initiatief  niet in behandeling als sprake is van:

• (achterstallig) onderhoud

• gewone beheerstaken

• vervanging of afschrijving van goederen

• het in stand houden van organisaties

•  het opvangen van exploitatieverliezen of investeringen bij 

bedrijfsmatige initiatieven

• activiteiten met winstoogmerk

• een initiatief van een overheidsinstelling

Fase 2 • Toetsing
2a Nadat je je  initiatief hebt ingediend, beoordelen we je  

aanvraag formeel.

2b We  beoordelen de offerte. Het kan zijn dat we hier  

externe experts voor gebruiken.

Zij beoordelen of het project voldoet aan de volgende criteria:

•  Het resultaat past binnen het duurzaamheidsbeleid van de 

gemeente Utrecht

•   Het initiatief sluit waar mogelijk aan bij bestaande initiatieven 

en ander gemeentelijk, provinciaal of rijksbeleid.

•  Het initiatief levert een duidelijk resultaat of merkbaar 

effect op.

• In het initiatief zit een element dat milieugedrag beïnvloedt. 

•  Het initiatief bevat aspecten uit minstens twee 

kwaliteiten voor een duurzame leefomgeving zoals 

omschreven in de GIDO-matrix (zie verderop).

•  Het initiatief heeft een vliegwieleffect, een voorbeeldfunctie, 

inktvlekwerking, is vernieuwend of experimenteel.

•  Het initiatief kan rekenen op breed draagvlak op stads-

   of Wijkniveau. Dat  blijkt bijvoorbeeld  uit samenwerking met           

   andere partijen of cofinanciering.

• Het initiatief wordt goed gecommuniceerd.

Fase 3 • Offerte
Is de overlegperiode afgerond?

Dan is duidelijk of het initiatief kansrijk is. Beoordelen we het

initiatief positief? Dan vragen we je om een offerte uit te 

brengen.

De offerte bestaat uit de projectbeschrijving, de begroting en

het verzoek opdracht te verlenen. Je voorziet de offerte  van 

naam en adres van de initiatiefnemer, een bankrekeningnum-

mer op naam van de initiatiefnemer en Burgerservicenummer 

of inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. Binnen 

zes weken na indiening van je offerte nemen we een defi-

nitieve beslissing. Voor opdrachtverlening zijn de algemene 

voorwaarden van stichting Utrecht Natuurlijk van toepassing.

De opdrachtverstrekking betekent dat het resultaat of eind-

product eigendom is van stichting Utrecht Natuurlijk (tenzij 

anders overeengekomen). Stichting Utrecht Natuurlijk mag 

het resultaat of eindproduct gebruiken voor verslaglegging en 

communicatie over haar activiteiten.
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Wat is de SIDO?
GIDO-matrix – Vijf kwaliteiten voor een duurzame leefomgeving

Vijf kwaliteiten voor een duurzame leefomgeving
(belangrijkste bron is de studie Duurzaam Leefbaar van de GIDO-stichting, 2002)

Voorbeelden van indicatoren (belangrijkste bron 
is Een nieuwe impuls, duurzaamheid in Utrecht 
van Milieuraad Utrecht, 2000)

Milieukwaliteit • Kringlopen sluiten
• Duurzame bronnen benutten
•  Milieustromen beperken (energie, water, bouwmaterialen, 

voedsel, mobiliteit, afval)
• Menging groen en bebouwing
• Recreatieve voorzieningen goed ingepast en zo mogelijk- 
   gecombineerd met natuur
• ‘Groene en blauwe linten’

• Watergebruik
• Energiegebruik
• Gebruik duurzame energie
• Afvalstromen
• Materiaalgebruik
• Kwaliteit groen
• Kwantiteit groen
• Waterkwaliteit
• Zwemwaterkwaliteit
• Soortenrijkdom

Ruimtelijke
kwaliteit

• Praktische bruikbaarheid voor mens: variatie in woonvormen
• Diversiteit in biotopen
• Schoonheid (zorgvuldigheid van ontwerp, verrassing en
   herkenbaarheid, evenwicht)
• Degelijkheid en duurzaamheid (levensduur, goed beheer,
   ‘houden van’, sociaal-culturele waarden)
• Benutting (verloop ruimtegebruik in de tijd, intensief 
   ruimtegebruik)
• Functionaliteit van infrastructuur

• Ruimtegebruik
• Gebruik vervoersmiddelen
• Gebruiksintensiteit
• (afstand tot) Openbaar vervoer
• Productie van duurzame energie uit wind,
   biomassa en zonlicht
• Duurzaam bouwen
• Energieprestatienormen

Sociale
kwaliteit

• Sociale samenhang in woonomgeving
• Meer of minder zelfvoorzienend functioneren
• Duurzame aanpak van sociale programma’s, gericht op 
   interne stabiliteit
• Levensloopbestendigheid, dus flexibiliteit en aanpasbaarheid
• Recreatie dicht bij huis (sterke relatie met andere kwaliteiten)

• Objectieve en ervaren veiligheid
• Stank- en geluidsklachten
• Bevolkingsopbouw en bevolkingsdichtheid
• Gebruik van water, energie
• Productie van afval en stoffen als CO2
• Parkeervoorzieningen
• Groen en water
• Woningdichtheid
• Levendigheid
• Criminaliteit en vandalisme
• Verkeersveiligheid en verkeerslawaai
• Vuil op straat
• Verhuisbewegingen
• Eigen woningbezit
• Besteedbaar inkomen
• Voorzieningen

Economische
kwaliteit

• Voorzieningen
• Werkgelegenheid
• Duurzaam gebruik
• Bereikbaarheid
• Mogelijkheden voor samenwerking en gezamenlijk beheer
   bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen

• Arbeidstevredenheid
• Duurzaamheid op bedrijfsterreinen,
   parkmanagement voor milieu, groen, vervoer,       
   kostenreductie
• Productie van duurzame energie uit wind,
   biomassa, zon

Proceskwaliteit • Samenhang in aansturing, bestuur en beheer
• Ontschotting in bestuur
• Goede overgang van ontwikkeling naar beheer
• Geldstromen tussen groen en bebouwing
• Permanente ontwikkeling
• Evenwicht in betrokkenheid van diverse groeperingen
• Evenwicht tussen de kwaliteiten

• Participatie bewoners, ondernemers,
   recreanten en andere gebruikers
• Feiten uit stadspeilingen en dergelijke
• In- en externe communicatie
• Toegankelijkheid van feiten
• Sturing van processen door middel van
   kwaliteits(hand)boeken


