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Onderwerpen LIFE 

Milieu 

Natuur & 
Biodiversiteit 
 
N2000 gebieden 
verbeteren 
 
Omstandigheden 
voor soorten uit 
Vogel- en 
habitatrichtlijn 
verbeteren 

 

Milieu & 

Grondstof-

efficiency 
•Water 
•Afval  
•Grondstoffen/ 
 groene en circulaire      
economie 
•Milieu & gezondheid 
•Luchtkwaliteit/ 
Stedelijk milieu 

Milieu Informatie 

en Bestuur 

Gerichte 
milieucampagnes over 
water, afval, 
grondstof/circulair, 
luchtkwaliteit, milieu & 
gezondheid, 
natuur/biodiversiteit.  
 
Handhaving, 
ervaringen delen 
N2000 beheerders, 
vrijwilligersnetwerken, 
duurzaam inkopen. 
 

Klimaat 

• Broeikasgas reductie 

• Aanpassing aan                          
klimaatverandering 

• Informatie en bestuur 

 



Call 2015 

• Open 1 juni 2015 – sept/okt 2015. 
In 2016 ongeveer zelfde periode. 

• 60% subsidie, 75% voor prioritaire soorten/habitats. 

• Programma Milieu: € 184 miljoen  
(1/10 milieu gesloten, 7/10 nat/bio en gov& info projecten) 

• Programma Klimaat: € 57 miljoen (15/9 gesloten) 

• NGO’s €9 miljoen uitvoeringskosten (juli gesloten) 

 

• Daarnaast ook kredieten via Europese Investeringsbank: 
Natural Capital Financing Facility (NCFF)  
Private Finance for Energy Efficiency instruments (PF4EE)  



Integrale projecten 

• Aanpak landelijke knelpunten, meestal door ministerie. €8-12 
miljoen subsidie. Klimaat kan ook urban action plan zijn voor 
transitie naar low carbon/klimaatbestendige maatschappij. 

• 3 per land in periode 2014-2020: 1 klimaat, 2 milieu/natuur 
(rivier, afval, natuur, luchtkwaliteit) 

• 2 staps indiening:  concept note, full proposal. 

• NL: plastic keten, natuur/dynamiek, brandstofvisie. 

• LIFE subsidie voor de kern, hefboomeffect door inzet 
nationale, regionale en EU-fondsen voor complementaire 
acties. 



Wat is een goede Life aanvraag?  
 

 Past bij topic/prioriteit 

 Natuur en milieuprobleem, kwantificeren  

 Weinig onderzoek, je weet al hoe je het probleem moet oplossen 

 Groot project, vanaf €1 miljoen, 60% subsidie. 

 Verwachte resultaat concreet maken  

 Betrokkenheid van essentiële stakeholders in het project 

 Uitproberen: innovatief (pilot, demonstratie), natuur: best practice 

 Monitoring: laat zien dat het werkt 

 Resultaten uitdragen 

 Meerwaarde voor Europa, value for money 

 Effect, geen tools. 

 Komt niet in aanmerking voor ander EU programma’s  

 Geen grote infrastructuur! 

 



Projecten LIFE+ 2012 NL: Milieu 
Arnhem 
Omgekeerde afvalinzameling, €7,75 ton. Meer 
inzamelgemak waardevolle stromen, restafval zelf 
brengen. 8000 huishoudens. 

 

Women in Europe for a common future 
Kinderen beschermen tegen hormoonverstorende 
chemicaliën (ftalaten, parabenen, etc), €3,5 ton. 
Beleidsmaatregelen versnellen. NL, B. 

 

Goudsmit magnetics 
Recycling zwart plastic en mineralen uit shredder afval 
van auto’s en elektronica, €8,3 ton. 

 



Project LIFE+ 2013 NL: milieu 

ISR: Innovative Sludge reduction 2014-2018 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Voorbehandeling slib voor vergisting testen met 
Thermocrack en Optigest. 
€1,6 miljoen subsidie 
Minder afval, meer energieopbrengst. 

Demo om biobased plastic te maken van cellulose uit 
afvalwater 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. €1,7 
miljoen subsidie 
 

Solar highways: demo geluidsscherm met 
geïntegreerde zonnepanelen(dubbelzijdig) 
Rijkswaterstaat, €1,4 miljoen subsidie 

 



Projecten LIFE+ 2013 NL: natuur 

Groote Peel: waterhuishouding veengebied, 
tegengaan verdroging. €2,2 miljoen subsidie 
DLG/Provincie Noord-Brabant 

Drents-Friese Wold: tegengaan verdroging veen, 
baggeren tegen eutrofiering, uitmijnen van fosfor. 
€2,9 miljoen subsidie 
Provincie Drenthe 

IJsseldelta: meer riet voor Roerdomp en Karekiet. 
€1,1 miljoen subsidie 
Natuurmonumenten 



Projecten LIFE 2014 NL 
Natuur: Rewilding Europe (gevestigd in NL) 

• Gieren in Rhodope mountains, Bulgarije 
€1,6 miljoen subsidie 

• Bisons in Roemenië €1,3 miljoen subs. 

 

Milieu: Attero 

Terugwinning koper uit bodemas 

€2,7 miljoen subsidie 

 

Klimaat: Gemeente Rotterdam 

Klimaatadaptatie in binnenstad, URBAN-ADAPT 

€2,7 miljoen subsidie 



   Ingediend EU Toegekend EU  Ing NL  Toe NL 

 

 Totaal  1159  248 (21%) 33 8 (24%) 

 Natuur/bio 258  82(36%)  6 2 (33%) 

 Milieu  743  146 (20%) 22 6 (27%) 

 Inf & comm 158  10 (6%)  5 0  

 

Slagingskans 

EU  
ingediend 

EU  
toegekend  

 NL in NL toe 

2012 ENV 1159 248 (21%) 33 8 (24%) 

2013 ENV 1468 225 (15%) 28 6 (21%) 

2014 ENV 
(nat/bio/mil) 

1117 123 (11%) 29 3 (10%) 

2014 Klimaat 189 26 (14%) 3 1 (33%) 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017: Natuur en biodiversiteit 

   Natuur  
• Verbeteren beschermingsstatus soorten en habitats 

• Acties uit het PAF: prioritised Action Framework 

• Mariene N2000 projecten, o.a. conflicten oplossen  
tussen natuurbescherming en gebruik/visserij 

• Nieuwe manieren om effect van menselijke activiteiten 
op kritieke mariene habitats/soorten te monitoren 

• Aanpak van invasieve exoten die N2000 bedreigen. 

 

Biodiversiteit 
• Groene en blauwe infrastructuur realiseren,  

(water)ecosystem services 

• Aanpak invasieve exoten 

• Bedreigde soorten Eur/IUCN rode lijst 

• Innovatieve manieren om biodiv.projecten 
te financieren (PPS, fiscaal, etc) 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017 Milieu en grondstoffen: Water 

Water, overstroming en droogte 
• Natuurlijke waterretentie in stad en ruraal 

• Risico management 

• Stroomgebied management, renaturalisatie morfologie 

• Geïntegreerd beheer nutriënten, chemische verontreiniging 

• Waterbesparing 

Mariene en kustgebieden 
• Druk van economische activiteiten verminderen (geluid, bodemverstoring, diepzee 

mijnbouw, aquacultuur) 

• Zwerfvuil en microbiële vervuiling bij de bron aanpakken 

• Synergie beheer kustgebieden en maritieme ruimtelijke ordening 

Water Industrie 
• Technologie voor drinkwater, zuivering stedelijk afvalwater 

• Efficiënte levering waterdiensten in dunbevolkte gebieden 

• Recycling van water 

 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017 Milieu en grondstoffen: Afval  

Innovaties voor preventie, hergebruik en gescheiden inzameling van  

• gemeentelijk afval 

• Elektronisch afval (WEEE), afval van batterijen en accu’s, 
sloopauto’s, verpakking, bouw- en sloopafval en medisch afval 

• Bio-afval o.a. van voedsel in de voedselketen 

 

• Integrale plastic management projecten, gericht op preventie, 
betere scheiding, recycling, eco-design, zwerfvuil, etc. 

• Projecten gericht op beter management van gevaarlijk afval uit 
huishoudens 

• Invoering van economische instrumenten voor afval- en 
grondstoffenbeleid op lokaal , regionaal of nationaal niveau 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017: grondstofefficiency 
 • Projecten over invoering circulaire economie in waardeketens: ecodesign, 

cascadering, reparatie, remanufacturing, hergebruik, recycling, nieuwe 
circulaire business concepten, innovatieve  terugname en inzamelsystemen 

• Toepassing EU environmental footprint methodology 

• Combineren van wettelijke, financiële en reputatie-prikkels voor betere 
milieuprestaties, zoals bijv. EMAS 

• Stimuleren van duurzaam inkopen/aanbesteden door ontwikkelen van tender 
specificaties 

 

• Bodemprojecten gericht op aanpak bodemafsluiting (soilsealing), beter 
bodemmanagement (tegengaan erosie, behoud organische stof, tegengaan 
inklinking en vervuiling, bescherming koolstofrijke grond). Door o.a. 
monitoring tools, verbetering wettelijke kaders. Of kosteneffectieve 
manieren om vervuilde gebieden te identificeren op regionaal of nationaal 
niveau. 

 

• Bossen: geavanceerde methodes van duurzaam bosbeheer, o.a. om 
veerkracht te vergroten om te reageren op populatieveranderingen 
(verstedelijking, ontvolking, verlies van land management vaardigheden). 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017:milieu en gezondheid 
 

• Chemicaliën: vervanging door veiligere stoffen of niet-chemische oplossingen 

• Beter gebruik van monitoringsdata door ze  toegankelijk en vergelijkbaar te maken. 

 

• Geluid: in stedelijke omgeving stiltegebieden maken door invoering van bijv. elektrische 
voertuigen, of gebruik van stille oppervlakten om geluid van wegen of transportmiddelen 
te verminderen. Kosten (levenscyclus) moeten vergelijkbaar zijn met standaard 
oppervlakten. 

• Industriële ongelukken (Seveso richtlijn):  
ontwikkeling methodes voor risico mapping en  
aanpak domino effecten 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017: luchtkwaliteit 

• Gericht op stedelijke gebieden 

• Energieprojecten (lokaal, regionaal) gericht op fijn stof in 
gebieden waar nog veel steenkool en biomassa wordt verbrand 
voor verwarming 

• Toepassing van hoge kwaliteit biomassaverbranding 

• Duurzame mobiliteit 

• Vemindering ammoniak en fijnstof emissies landbouw 

• Ontwikkelen en testen van preventie en reductietechnieken voor 
industriële emissies 

• Implementeren van integraal beleid voor duurzame stadsplanning 
(OV, bouw, energiebesparing, biodiversiteit in de stad) 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017: Klimaat 

• Implementatie adaptatie strategieën kwetsbare gebieden zoals steden, eilanden 

• Pionieren post-carbon samenleving: modelsteden 

 

Mitigatie:  

• demo innovatieve technieken in energie-intensieve industrie broeikasgasreductie. 

• Herstel ozonlaag: alternatieven voor fluorgassen etc. 

• Landgebruik en carbon storage capaciteit 

• Duurzame productie/gebruik/bestuur van biomassa in bijv. modelsteden 

 

Urban Adaptatie zeer welkom: 

• Ontwikkelen en uitvoeren lokale adaptatie strategieën en actieplannen, Mayors adapt 

• Lage emissie projecten tbv zowel mitigatie/adaptatie als natuur/biodiversiteit in stad. 

• Innovatieve adapt.technologie in stad voor water/energie/bouwsectro 

• Groene infrastructuur in steden om urban heatisland effect (groene daken, groene 
ruimtes voor ventilatie) en/of overstroming (multi-use opvang) aan te pakken. 



Prioriteiten werkprogramma 2014-2017: Bestuur &Informatie 
 

Water: Schoonmaken stranden en zee 

 

Natuur: Bewustwordingscampagnes groene infrastructuur 

 

Afval: Campagnes over afvalreductie over vooral WEEE, plastic, voedsel 

 

Luchtkwaliteit: Voorlichting en training luchtkwaliteit in de stad en effect op gezondheid 

 

Milieu & gezondheid: Burgers voorlichten over risicoinformatie op chem.stoffen in 
producten, veilig gebruik chemicaliën. 

 

Duurzaam Inkopen: uitwisselen kennis en good practice over groene tenders, groene 
criteria, kosten/baten duurzaam inkopen, bestaande leveranciers en contracten 
vergroenen, monitoring, marktconsultatie, beschikbaarheid op markt, centraal inkoop 
orgaan. 

 

Klimaat: train-the-trainers, samenwerking, platforms, uitwisseling, ondersteuning 
strategie om 2030 doelstelling te halen. 



Adviseurs LIFE 
 
 Schakel onze hulp in: projectidee, 
bellen, meelezen concepten. 

 

Natuur: Astrid Hamer 

Milieu: William Visser, John Heynen  
 

life@rvo.nl 

 

 


