
Geacht bestuur, 

In het voorjaar van 2017 is de stimuleringsregeling Klimaat Actief! vastgesteld. De regeling is bedoeld 
om - ’in verbinding met de omgeving’ - bewoners en derden te stimuleren tot het nemen van klimaat 
adaptieve maatregelen. Voor passende projecten verlenen we 50% medefinanciering. Binnen het 
programma Klimaat Actief! is jaarlijks € 100.000 voorzien voor het stimuleren van initiatieven van 
derden, c.q. als plafondbedrag beschikbaar voor deze stimuleringsregeling. Het plafondbedrag geldt 
voor het honoreren van aanvragen per jaar.

In bijlage 1 vindt u een rapportage met daarin de resultaten van 2020. Daarin is te zien dat de vraag 
naar de stimuleringsregeling blijft groeien. In 2020 zijn er in totaal 26 subsidieaanvragen ontvangen 
waarvan er 22 zijn toegekend. In mei werd het plafondbedrag van € 100.000 al bereikt. Maatregelen 
bestaan onder andere uit de realisatie van groene daken, afkoppelen en infiltratievoorzieningen. Het 
bereik van de stimuleringsregeling is sterk toegenomen doordat veel aanvragen in grote gezamenlijk 
van huishoudens zijn opgepakt. Dit heeft erin geresulteerd dat ruim drie keer zo veel huishoudens 
gebruik hebben gemaakt van onze subsidieregeling: van 115 huishoudens in 2019 naar 356 
huishoudens in 2020. Ook is het gerealiseerde oppervlakte groene daken enorm gestegen: van 711 
m² in 2019 naar 7015 m² in 2020. 

Door over de aanvragen en de regeling actief te communiceren wordt de bijdrage van het waterschap 
gedeeld en zichtbaar. Communicatie via (sociale) media-uitingen is een belangrijk middel om 
bewustwording omtrent klimaat(adaptatie) te vergroten. WDODelta communiceert zelf actief via de 
social media platforms en de eigen website om inwoners, maar ook bedrijven en medeoverheden te 
bereiken. 

Het succes van regeling heeft er toe geleid dat ook andere overheden, waaronder waterschappen, 
met klimaatadaptatie aan de slag willen gaan. Zo zijn de provincies Overijssel en Drenthe voornemens 
om een financiële bijdrage te leveren aan onze stimuleringsregeling voor toepassing binnen hun 
grondgebied. Dit is goed nieuws, want hierdoor wordt het jaarlijks beschikbare bedrag verhoogd en 
kan er een nog grotere bijdrage worden geleverd aan klimaatadaptieve maatregelen in ons 
beheergebied. 

Vanwege de groeiende belangstelling voor het initiëren van gezamenlijke klimaat adaptieve projecten 
door particulieren in het beheergebied van WDODelta stellen wij de aangepaste stimuleringsregeling 
Klimaat Actief! als onderdeel van het programma Klimaatadaptatie opnieuw vast. De 
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stimuleringsregeling is op twee punten aangepast en vindt u in bijlage 2. In het begin van 2021 komen 
wij op deze opgave terug middels een Deltabijeenkomst. Hierin geven wij u meer uitleg over hoe wij 
als waterschap omgaan met het veranderende klimaat. Tevens besteden we dan aandacht aan de 
stimuleringsregeling en de samenwerking met andere overheden hierin. 

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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