
Bijlage 1 bij agendapunt 7 ingekomen stukken en mededelingen, specifiek de voortgangsrapportage subsidieregeling Klimaat Actief!
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 29 januari 2019

Aanvragen Klimaat Actief! subsidieregeling, bijgewerkt tot 12-12-2018
In deze bijlage zijn de subsidie-aanvragen uitgewerkt. Onderstaande tabel bevat een kolom ‘nummer’, dat correspondeert met de ontvangen algemene 
informatievragen (die lang niet altijd leiden tot een subsidie-aanvraag). Een overzicht van alle informatievragen staat in het bron document: x:\Processen en 
Projecten\Klimaat Actief\Subsidies Klimaat Actief\Overzicht aanvragen subsidie KA!.xlsx

Nr Aanvrager Contactpersoo
n
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aanvraag/ 
jaar 
uitbetalen

10 particulier Janneke Diels Aanleg groen dak Deventer Zaak 
11788

8-6-2017 
(Individuele 
aanvraag)

30-10-2017

11 particulier Janneke Diels Aanleg sedum 
garage

Deventer Zaak 
11789

26-06-2017
(individuele 
aanvraag)

21 particulieren Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanleg waterinfiltratie 
kratten en 
waterbergende 
schuttingen

Zwolle Zaak
11776

09-06-2017
Max. € 5.000
(Uitbetaald)

10-10-2017 2017/ 
2017

24 particulieren Janneke Diels Aanleg van groene 
daken (8 woningen)

Deventer Zaak 
12674

27-06-2017
€ 1.775
(Uitbetaald)

03-11-2017 2017/ 
2017

25 particulieren Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanleg sedumdaken 
(8 schuren)

Zwolle Zaak 
12097

03-08-2017
(project al 
uitgevoerd bij 
aanvraag)

28 particulieren Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanleg groene tuinen 
en afkoppelen

Zwolle Zaak 
15062

20-07-2018
€2.242,19
(Uitbetaald)

2017/2018 

31 particulier Marthijn 
Manenschijn

Aanschaf regenton Meppel Zaak 
12870

21-7-2017
(individuele 
aanvraag)

33 Basisschool 
Esmoreit

Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanleg natuurlijk 
speel- en leerplein

Raalte Zaak 
12675

23-07-2018
€ 5.000
(Uitbetaald)

2017/2018

34
69

OBS 
Slingerbos 

Janneke Diels Aanleg IT-riool 
schoolplein en 
afkoppelen 
schoolgebouw

Deventer Zaak 
12583

17-07-2018
€ 10.000
(Uitbetaald)

2017/2018
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36 Particulier Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Diverse maatregelen 
+ foto’s

Zwolle Zaak 
12968

16-10-2017
(individuele 
aanvraag)

10-04-2018

39 IVN Zwolle Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

“operatie Steenbeek” Zwolle Zaak 
13562

25-09-2017
Max. € 5.000
(DEELS 
uitbetaald)

2017/2018

41 Particulieren Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanpassen poort/ 
steeg i.v.m. 
wateroverlast

Zwolle Zaak
16822

27-02-2018
Max. €4.676
(Beschikking)

2017/ volgt

43 Particulier Janneke Diels Rekening ingediend 
voor aanleg 
sedumdak

Deventer Zaak 
14412

27-10-2017
(project al 
uitgevoerd bij 
aanvraag)

13-06-2018

47 Particulier Sander Habing Groen dak Deventer Zaak
16120

1-02-2018
(individuele 
aanvraag)

13-06-2018

56 Particulier 
(mede namens  
architecten 
bureau)

Janneke Diels Aanleg sedumdak 
Havenkwartier/grijze 
silo

Deventer Zaak 
14831

2-11-2017
€ 1.980
(Beschikking)

2017/ volgt

58 KBS de 
Plantaan

Marthijn 
Manenschijn

Klimaatbestendig 
schoolplein

Meppel Zaak
15588

5-12-2017
Geen bijdrage 
doelen waterschap; 
geen aandacht 
voor 
bewustwording

10-04-2018

59 Bewoners 
vereniging De 
Heuvel

Janneke Diels Groene daken voor 
ca. 20 woningen

Deventer Zaak
18906

20-08-2018
€5.471
(Uitbetaald)

2018/ 
2018

60 Particulieren Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Afkoppelen daken en 
schuren

Zwolle Zaak 
15008

12-10-2018
€1236,50
(Uitbetaald)

6-12-2017
(reeds uitgevoerd)
Bezwaar ingediend

2017/2018

61 Jenaplein 
-school

Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanleg natuurlijke en 
groene speeltuin

Zwolle Zaak 
15068

12-06-2018
€10.000
(Uitbetaald)

09-11-2017 2017/ 
2017

62 Samenwerking
s-gemeente 
3GK

Janneke Diels Aanleg groene daken Deventer Zaak 
15122

5-12-2017
Max. €5000
(Beschikking)

2017/ volgt

66 Particulier Gerrit Pieter 
Roetert 

Aanschaf en 
aansluiten regenton

Zwolle Zaak
15835

21-02-2018
(individuele 
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Steenbruggen aanvraag)

67 OBS de 
Bosrank

Wendy Dolstra Groen 
speellandschap

Westervel
d

Zaak
15323

21-08-2018
€5.000
(Uitbetaald) 

12-09-2018 2017/ 
2018

68 Particulier Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Aanleg sedum dak Zwolle Zaak
16124

21-2-2018
(project reeds 
uitgevoerd en een 
individuele 
aanvraag)

71 GBS De Uitleg Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Reconstrueren 
schoolplein

Dalfsen Zaak 
16928

Wachtend 
op begroting 
en definitief 
plan

2018/ volgt

77 Particulier Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Groen dak op 
woonboot

Zwolle Zaak 
17478

19-06-2018
(individuele 
aanvraag)

10-08-2018

78 Groei en Bloei Janneke Diels Aanleg modeltuinen 
voor nieuwe wijk in 
Deventer

Deventer Zaak
17476

17-05-2018
€3.609
(beschikking)

13-06-2018 2018/ volgt

80 Particulier Sander Habing Tuin KA! en sedum 
dak 

Deventer Zaak
17750

2-05-2018
(individuele 
aanvraag)

13-06-2018

87 Particulier Marthijn 
Manenschijn 

Groene daken op 
garage, carport en 
bijkeuken

Hoogevee
n

Zaak
18389

9-05-2018
(individuele 
aanvraag)

11-05-2018

98 Particulieren 
(mede namens 
Stichting 
Ulebelt)

Janneke Diels Afkoppelen en 
vergroenen platte 
daken wijk Vogelslag

Deventer Zaak
21828

17-09-2018
€9.956
(beschikking)

2018/ volgt

104 Particulieren Gerrit Pieter 
Roetert 
Steenbruggen

Plaatsen 
plantenbakken 
tijdens burendag

Zwolle Zaak
21560

26-10-2018
€350
(uitbetaald)

06-11-2018 2018/ 
2018

106 Particulier Hanne de Witte Diverse voor meer-
generatie woning 

Kampen Zaak
21829

8-11-2018
(individuele 
aanvraag)

22-11-2018

109 Particulier Jan Supér Willen bijdragen om 
klimaat-proof te 
bouwen

Zaak
22178

27-09-2018
(geen concreet 
probleem of 
doelgroep)

1-10-2018

114 Wijbedrijf Dieze Gerrit Pieter 
Roetert 

Afkoppelen 25 
woningen Dieze-Oost 

Zwolle Zaak
22845 €7.853

2018/ volgt
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Steenbruggen i.v.m. TKI-pilotproject 
“Dieze boven water” 

(beschikking)

116 OBS de Sleutel Schoolplein opnieuw 
inrichten, groen en 
klimaatbestendig

Schalkhaa
r

Zaak
22880

120 IVN Zwolle Gerrit Roetert 
Steenbruggen

Verlenging “operatie 
Steenbreek” met nog 
eens €5000, zie 39

Zwolle Zaak
13562

121 Bewoners 
vereniging de 
Heuvel

Janneke Diels Afkoppelen van 
hemelwater met 46 
belangstellenden 

Deventer Zaak
23238

29-11-2018
Max. €10.000
(beschikking)

2018/ volgt
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Voltooid
Totaal 12 aanvragen, bij elkaar circa €50.500 subsidie. 

21. KA-subsidieaanvraag Seringenstraat Zwolle (onze contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). Een aantal inwoners van Zwolle en de exploitant van 
een aangrenzend garagecomplex hebben subsidie van het waterschap ontvangen voor het nemen van klimaat adaptieve maatregelen op eigen terrein. We zien een  
heringerichte  ontsteende  tuin  met  een  zogenaamde ‘rainwinner’ (regenwateropslag)  in  de  schutting  en  een  toegangspad naar  de  garageboxen  waar  onder 
infiltratiekratten zijn toegepast. Al het regenwater van twee woningen en bijbehorende erven en toegangspad is afgekoppeld naar die kratten. Het garagecomplex  
heeft een groen dak. Aanleiding was een bodemsanering. Het project heeft al diverse keren de regionale en ook de landelijke media gehaald.

24. KA-subsidieaanvraag  Havenkwartier Deventer (onze contactpersoon Janneke Diels). Een aantal inwoners van Deventer heeft subsidie van het waterschap 
ontvangen voor het nemen van klimaat adaptieve maatregelen op eigen daken. We zien een aantal groene daken van woningen en schuren. Aanleiding is de 
duurzame transitie van de wijk. Het project wordt meegenomen in de ‘expeditie Havenkwartier’ waarin geïnteresseerden op de hoogte worden gesteld van de  
maatregel en nut en noodzaak ervan. 

28. KA-subsidieaanvraag Eendrachtstraat Assendorp (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). Een aantal inwoners van Assendorp werkt samen om 
circa 40 huizen te vergroenen en af te koppelen. Met de subsidie zijn onder andere drie parkeerplekken vergroend, meerdere geveltuinen aangelegd, regenpijpen 
afgekoppeld en groenvakken aangelegd.

33. KA-subsidieaanvraag OBS Esmoreit Luttenberg (onze contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). De basisschool heeft subsidie ontvangen voor het 
nemen van klimaat adaptieve maatregelen op het schoolplein. Het schoolplein is een natuurlijk speel- en leerplein geworden met natuurlijke materialen, veel variatie  
en veel levende dingen. Het plein is afgekoppeld en vergroend. Tekst, foto’s en vlogs zijn gedeeld via de website van het Waterschap. 

34. KA-subsidieaanvraag OBS Slingerbos Diepenveen (onze contactpersoon Janneke Diels). De basisschool heeft subsidie ontvangen voor het nemen van klimaat  
adaptieve maatregelen op het schoolplein en het schoolgebouw. Het plein is hiermee een klimaatbestendig en groen (openbaar) schoolplein geworden met een  
afgekoppeld dak. Op het plein is een IT-riolering aangelegd om hemelwater af te koppelen en te laten infiltreren in zandgronden onder schoolterrein. Daarnaast  
wordt het hemelwater van het dak via gootjes afgevoerd om zichtbaarheid voor afkoppelen te creëren.  Op een paar plekken op het schoolplein zijn laagtes  
gecreëerd die dienen als waterbuffer tijdens extreme piekbuien. Aanleiding is de herstructurering van het schoolplein. Het project wordt verder benut door de 
beweegwijs leermethode waarin lessen van binnen naar buiten worden gehaald. Bovendien is het plein openbaar toegankelijk. Ook de tweede aanvraag (69) is  
toegewezen. 

39. KA-subsidieaanvraag IVN Zwolle (onze contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). IVN Zwolle heeft een subsidie ontvangen om als intermediair op te 
treden tussen het  waterschap en individuele  particulieren die klimaat adaptieve maatregelen willen nemen. De projecten zijn door IVN publiekelijk  onder de  
aandacht gebracht. Onder andere via verenigingsorganen. Dit project kan gezien worden als een pilot, begin 2019 wordt de werkwijze en het resultaat geëvalueerd. 

59. KA-subsidieaanvraag De Heuvel Deventer (contactpersoon Janneke Diels); in De Heuvel zijn als pilot project 5 groene daken met een totaaloppervlak van 100 
m2 aangelegd. Dit project is opgezet vanuit de bewonersvereniging. Bij de aanleg van de groene daken is de hele wijk betrokken zodat de andere bewoners ook 
enthousiast worden van klimaatadaptatie. Als vervolg op deze pilot is er een nieuwe subsidie aanvraag (nr. 121) ingediend.   

60. KA-subsidieaanvraag Seringenstraat Zwolle (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). Een tweetal inwoners van Zwolle heeft daken van woningen 
en schuren afgekoppeld. Nadat in 2017 de aanvraag is afgewezen, omdat het project niet voldeed aan de voorwaarden van planning (het project mag niet al  
uitgevoerd zijn). Na afwijzing is een bezwaarschift ingediend dat toegekend is, waarna alsnog besloten is over te gaan tot uitbetaling. 
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61. KA-subsidieaanvraag Jenapleinschool Zwolle (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). De Jenapleinschool heeft het schoolplein aangepakt waarbij 
onder  andere  1500m2 tegels  verwijderd  is.  Het  hemelwater  op  het  plein  kan  weer  infiltreren  en  het  hemelwater  dat  op  het  dak  valt  wordt  gebruik  in  een  
waterspeelplaats. Hiermee leren kinderen dat wanneer het lang niet regent, er ook geen water uit de waterpomp op de speelplaats komt. Het plein is feestelijk  
geopend met media-aandacht van onder andere De Stentor. Foto’s en informatie over het project zijn ook door WDOD gedeeld. 

67.  KA-subsidieaanvraag  OBS de Bosrank Havelte (contactpersoon Wendy Dolstra);  OBS de Bosrank heeft  samen met  ouders van schoolgaande kinderen,  
gemeente, lokale bewoners en de dorpsgemeenschap het initiatief genomen om het schoolplein te herinrichten. Met de achterliggende gedachte dat het schoolplein  
minder verhard moet, is het schoolplein vergroend, het klimaat op het schoolplein (hittestress) aangepakt, en is de bewustwording bij de kinderen vergroot. Dit door  
zichtbare afkoppel maatregelen en meer groene speelmaatregelen.  

104.  KA-subsidieaanvraag  kruising  Seringenstraat  en  Geraniumstraat  Zwolle (contactpersoon  Gerrit  Pieter  Roetert  Steenbruggen).  Enkele  bewoners  van  de 
Seringenstraat en de Geraniumstraat hebben tijdens Burendag 2018 hun stoep ontsteend.  De buurt heeft een brede communicatie opgezet via verschillende  
kanalen, zoals eigen social media, wijkkrant en lokale kranten.

Toegekend, nog niet uitbetaald
Totaal zeven aanvragen, voor bij elkaar circa € 43.000 subsidie.

41. KA-subsidieaanvraag Poort/steeg Bilderdijkstraat Zwolle (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). Achter de Bilderdijkstraat ligt een steeg die bij  
hevige regenval onder water komt te staan. Een aantal bewoners wil deze verharde steeg waterdoorlatend maken om wateroverlast te voorkomen. Hiervoor is  
subsidie toegekend, aangezien het project goed past bij de voorwaarden van de subsidieregeling.  Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, in juli 2018 is voor het  
laatst contact geweest. Als de werkzaamheden uitgevoerd zijn kan er overgegaan worden op uitbetaling. 

56.  KA-subsidieaanvraag  Grijze  Silo  Deventer (contactpersoon  Janneke  Diels).  Gecombineerde  aanvraag  van  een  inwoner  en  architectenbureau  voor  het 
vergroenen van de grijze silo in het Havenkwatier van Deventer. Naast vertraagde afvoer van hemelwater en vergroening fungeert het dak ook als alternatieve  
isolatiemethode.  De  grijze  silo  is  een  monument  en  heeft  verschillende  mogelijkheden  voor  exposure  en  bewustwording  met  de  omgeving,  bijvoorbeeld  in  
samenwerking met ‘Het Oversticht, een stichting die bijdraagt aan de goede kwaliteit van de leefomgeving’. Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, in juli 2018 is  
voor het laatst contact geweest. Als de werkzaamheden uitgevoerd zijn kan er overgegaan worden op uitbetaling. 

62. KA-subsidieaanvraag Samenwerkingsgemeente 3GK, Deventer (contactpersoon Janneke Diels). De voormalige Maria Koninginkerk (huidige 3GK kerk) heeft 
een aanvraag ingediend om de kerk in zijn geheel klimaatbestendig maken. Het gehele dakoppervlak is afgekoppeld en waterbuffering wordt gerealiseerd door de  
aanleg van infiltratiekratten. De kerk heeft een subsidieaanvraag gedaan voor een aanvullende tegemoetkoming in de aanleg van twee extra wadi’s (inclusief  
drainzand en infiltratiekratten).  Het betref  een groot  afgekoppeld dakoppervlak (1916m2) met uitstraling richting de omgeving en andere kerken. De verdere  
behandeling is afhankelijk van nader in te dienen plan. 

78. KA-subsidieaanvraag Groei & Bloei Deventer (contactpersoon Janneke Diels); in Deventer wordt een nieuwe woonwijk aangelegd met de naam Steenbrugge. Er 
zijn bij de woningen al infiltratiekratten en wadi’s aangelegd. Ter aanvulling worden bewoners aangemoedigd om de tuin groen in te richten. Hiervoor geeft Groei &  
Bloei in samenwerking met een projectontwikkelaar voorlichting, waarbij ook een voorbeeldtuin gebruikt wordt. Voor de aanleg van deze voorbeeldtuin is subsidie  
toegekend. Het project is nog niet klaar en er zijn dus nog geen resultaten ingestuurd. Wanneer dat wel gebeurd is, kan er overgegaan worden op betaling. 
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98. KA-subsidieaanvraag Stichting de Ulebelt (contactpersoon Janneke Diels); Een groep bewoners in de wijk Vogelslag (Colmschate, Deventer) wil afkoppelen en 
de platte daken, schuren en/of carports vergroenen. Omdat er in de wijk veel behoefte bestaat aan praktijkvoorbeelden is er, vooruitlopend op het afkoppelen en  
vergroenen van meerdere daken in de wijk, op zaterdag 22 september 2018 voor een drietal huishoudens (72m2) een groen sedum dak aangelegd. Het project is  
nog niet klaar en er zijn dus nog geen resultaten ingestuurd. Wanneer dat wel gebeurd is, kan er overgegaan worden op betaling. 

114. KA-subsidieaanvraag Wijbedrijf Dieze (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). Het Wijbedrijf is van, door en voor alle bewoners van Dieze. Het  
Wijbedrijf is gericht op de duurzame ontwikkelingen van de wijk. Vanuit de gemeente Zwolle is geld gegeven voor het project ‘energie als motor voor burgerkracht’.  
Binnen dit project wordt gekeken hoe burgers en ondernemers geactiveerd kunnen worden om mee te werken aan ruimtelijke adaptatie en hoe ze kunnen worden  
bewogen richting uitvoering van klimaatadaptiemaatregelen. Om dit te testen wordt een pilot gestart om bij ca. 25 woningen klimaat actieve maatregelen uit te  
voeren. Deze aanvraag is vanwege de omvang en het doel goedgekeurd. Wanneer de resultaten binnen zijn zal overgegaan worden op betaling. 

121. KA-subsidieaanvraag de Heuvel Deventer (contactpersoon Janneke Diels). Als vervolg op aanvraag 59 wordt er in de wijk De Heuvel in Deventer bij ca. 46 
bewoners afgekoppeld. De bewonersvereniging heeft bij één woning in de wijk getest wat de daadwerkelijke kosten van het afkoppelen zouden zijn. Hieruit is  
gebleken dat de bijdrage van de gemeente niet genoeg is om ervoor te zorgen dat alle bewoners mee gaan doen. De aanvraag is ingediend om het gat tussen 
werkelijke kosten en gewenste kosten te verkleinen. Vanwege de omvang en impact van het project is de aanvraag toegekend. Wanneer de resultaten bij het 
waterschap binnen zijn zal overgegaan worden op betaling. 

Aanvraag afgewezen
Totaal 15 aanvragen

10. KA-subsidieaanvraag  Groendak Schalkhaar (contactpersoon Janneke Diels). Een inwoner van Schalkhaar wil graag meer aandacht voor klimaatbestendige 
maatregelen in zijn omgeving en heeft een aanvraag gedaan voor het vergroenen van zijn platte dak van 40 m2 voor het vasthouden van hemelwater en het  
tegengaan van hittestress. De subsidieaanvraag is afgewezen omdat het project niet voldoet aan de voorwaarden voor participatie en samenwerking. Hoewel de  
intentie goed is, is de subsidie niet bedoeld voor een individuele maatregel. Ook verdient het onderdeel bewustwording verdere uitwerking (hoe wordt de omgeving 
precies betrokken; op welke manier wordt er gewerkt aan bewustwording).

11. KA-subsidieaanvraag Wetermansweg Diepenveen (contactpersoon Janneke Diels). Een inwoner van Diepenveen wil zowel zijn bijkeuken als de garage voorzien 
van een plat dak, dit wil hij in een vervolgproject combineren met het afkoppelen van het dakoppervlak. De subsidieaanvraag is afgewezen omdat het project laag  
scoort op de subsidievoorwaarden voor participatie en samenwerking. 

25. KA-subsidieaanvraag Emmastraat Zwolle (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). Een aantal inwoners van Zwolle heeft de schuurdaken belegd 
met sedum. De subsidieaanvraag is afgewezen omdat het project niet voldoet aan het criterium van de subsidieregeling dat de maatregelen c.q. het project nog niet  
uitgevoerd mag zijn. Daarnaast zijn participatie en samenwerking onderbelicht in dit plan. 

31.  KA-subsidieaanvraag  Kluft  Meppel (contactpersoon  Marthijn  Manenschijn).  Een  inwoner  van  Meppel  de  woning  afkoppelen  van  hemelwater.  De  
subsidieaanvraag is afgewezen omdat het project niet voldoet aan de voorwaarden voor participatie en samenwerking. Bovendien wordt er niet aangegeven waar  
het afgekoppelde hemelwater naartoe gaat.  

36.  KA-subsidieaanvraag  Korenbloemstraat  Zwolle (contactpersoon Gerrit  Pieter Roetert  Steenbruggen).  Een inwoner van Zwolle heeft  een subsidieaanvraag 
gedaan voor een aangelegde geveltuin, borders en een regenton. De subsidieaanvraag is afgewezen omdat de opvang van regenwater wordt beperkt tot die van  
één schuur. Daarnaast heeft er geen verdere afstemming/samenwerking plaatsgevonden met de buurt of wijk. 
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43. KA-subsidieaanvraag groen dak Mathilde Wibautstraat Deventer (contactpersoon Janneke Diels). Een inwoner van Deventer heeft een groen dak aangelegd. De 
subsidieaanvraag is afgewezen omdat het project niet voldoet aan de voorwaarden van planning,  participatie en samenwerking. Hoewel het initiatief een voorbeeld  
is van een klimaat adaptieve maatregel, is niet voldaan aan de criteria de maatregel c.q. het project nog niet uitgevoerd mag zijn, daarnaast scoren Participatie en  
samenwerking laag. Het gaat om een individueel project.

47. KA-subsidieaanvraag Oudegoedstraat Deventer (contactpersoon Sander Habing); Een inwoner van Deventer vraagt om subsidie voor het verstevigen van een 
constructie zodat er een sedum dak op geplaatst kan worden. Omdat het hier een individuele aanvraag betreft met beperkte aandacht voor communicatie en  
zichtbaarheid is besloten geen subsidie te verlenen. 

58.  KA-subsidieaanvraag  KBS de Plataan Meppel (onze contactpersoon Marthijn Manenschijn).  De basisschool heeft  een subsidieaanvraag gedaan voor het 
vergroenen van het  schoolplein door het  aanplanten van bomen en daardoor het  creëren van meer schaduw en minder hittestress.  De subsidieaanvraag is  
afgewezen omdat het plan niet bijdraagt aan het afkoppelen, bergen en / of zichtbaar afvoeren van hemelwater. Bovendien is het aanplanten van bomen weinig  
innovatief en is de aandacht voor bewustwording bij de omgeving en externe partijen beperkt. 

66.  KA-subsidieaanvraag  Regenton Zwolle (contactpersoon Gerrit  Pieter Roetert Steenbruggen). Een inwoner van Zwolle heeft een regenton aangeschaft  en  
aangesloten. Het betreft een kleinschalig, individueel project dat reeds uitgevoerd was. Daarom is geen subsidie verleend. 

68. KA-subsidieaanvraag  Sedum Dak Zwolle (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen); Deze aanvraag betreft een sedum dak bij een particulier in  
Zwolle. De aanvraag is afgewezen om het project een kleinschalig, individueel project dat reeds uitgevoerd was. 

77. KA-subsidieaanvraag groen dak Woonschip ‘Iron’ te Zwolle (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen). De bewoner wil een groen dak aanleggen om 
zo meer groen in de binnenstad van Zwolle toe te voegen, de leefbaarheid te vergroten. Deze aanvraag betreft één particulier waardoor de impact niet groot zal zijn,  
daarom is de aanvraag afgewezen. 

80. KA-subsidieaanvraag Sedum dak Deventer (contactpersoon Sander Habing); Een inwoner van Deventer heeft een aanvraag ingediend voor een sedum dak van 
20m2 op een huurwoning. Tevens wil de bewoner de woningbouwverenigingen stimuleren om klimaatbewuste aanpassingen te maken aan woningen. De aanvraag 
is afgewezen om het een individuele aanvraag betreft, waarbij externe zichtbaarheid en communicatie beperkt is. 

87. KA-subsidieaanvraag groen dak Hoogeveen (contactpersoon Marthijn Maneschijn); Een inwoner van Hoogeveen heeft een aanvraag ingediend voor een groen 
dak op de garage, carport en bijkeuken. De aanvraag is afgewezen omdat het een individuele aanvraag is, waarbij geen andere partijen of bewoners zijn betrokken,  
met een beperkte schaalgrootte en geen initiatieven om bewustwording te creëren. 

106.  KA-  subsidieaanvraag  Meer-generatiewoning,  Kampen (contactpersoon  Hanne  de  Witte).  Voor  een  meer-generatiewoning  in  Kampen  wordt  een 
regenwateropvangsysteem aangelegd waardoor het water in de woning kan worden hergebruikt voor de toilet, wasmachine en eventueel de douche. De aanvraag is 
afgewezen omdat het een individuele aanvraag betreft waarbij niet gefocust wordt op het betrekken van de omgeving. 

109. KA-subsidieaanvraag Deltae Innovation Solutions BV (contactpersoon Jan Supèr). Dit is een aanvraag vanuit de start-up Deltae Innovation Solutions die een  
alternatief  heeft  bedacht voor bestaande waterbergings-  en infiltratietechnieken. Binnen deze aanvraag wordt  echter  geen probleem, aandachtsgebied en/  of  
initiatiefnemer benoemd. Omdat de subsidieregeling bedoeld is om bewoners uit het beheergebied te ondersteunen in het nemen van maatregelen, is besloten geen 
subsidie te verlenen. 
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Totaal drie aanvragen

71. KA-subsidieaanvraag GBS de Uitleg Dalfsen (contactpersoon Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen); het schoolplein van De Uitleg bestaat voornamelijk uit beton 
en kunstgras. Idee is om een groen plein te realiseren dat van waarde is voor buurt, school en klimaat. Het zal bijdrage aan bewustwording op gebied van groen,  
water en duurzaamheid bij de buurt, kinderen en ouders. Een ontwerp voor het schoolplein wordt nog gemaakt. Wanneer dit ontwerp klaar is, wordt ook duidelijk of  
dit ontwerp voldoet aan de eisen vanuit Klimaat Actief! En hoe hoog de bijdrage zal zijn. 

116. KA-subsidieaanvraag OBS de Sleutel, Schalkhaar. Deze aanvraag moet nog uitgewerkt worden voordat deze behandeld kan worden. De aanvraag is voor het 
herinrichten van het schoolplein op een klimaat adaptieve manier. Dit door het gehele oppervlak van de school af te koppelen van het riool. 

120.  KA-subsidieaanvraag  IVN Zwolle (contactpersoon Gerrit  Pieter  Roetert  Steenbruggen).  Als vervolg op aanvraag 39 heeft  IVN Zwolle een 2de aanvraag 
ingediend om individuele afkoppelprojecten te stimuleren. Naar aanleiding van de evaluatie die vermeld wordt bij aanvraag 39, zal een besluit genomen worden over 
deze aanvraag. 
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