
Geacht bestuur, 

In het voorjaar van 2017 is de subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 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. In haar 
vergadering van 19 december 2017 heeft het Dagelijks Bestuur op basis van een tussentijdse 
evaluatie besloten de regeling - met lichte aanpassingen - te verlengen. De nieuwe naam is 
Subsidieregeling Klimaat Actief! - Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. 
Binnen het programma Klimaat Actief! is jaarlijks € 100.000 voorzien voor stimuleren van initiatieven 
van derden, c.q. als plafondbedrag beschikbaar voor deze subsidieregeling. Het plafondbedrag geldt 
voor het honoreren van aanvragen per jaar.

In de bijlage vindt u zoals toegezegd het jaarlijkse overzicht van de ontvangen aanvragen. 
Er zijn vanaf mei 2017 in totaal 37 subsidie-aanvragen ontvangen voor klimaat adaptieve 
maatregelen, hiervan zijn er 19 gehonoreerd. Het totale subsidiebedrag daarvoor is ca. € 84.500. Bij 
veel aanvragen is te zien dat de realisatiefase lang duurt. Het komt daardoor regelmatig voor dat 
projecten die in 2017 gehonoreerd zijn, in 2018 uitbetaald worden. 

In Zwolle en Deventer is bijgedragen aan particuliere initiatieven (afkoppelen, regenwateropslag, 
groene daken, infiltratievoorzieningen). Verder gaat het om schoolpleinen en –gebouwen die zijn 
afgekoppeld en vergroend. Ook is een pilot-samenwerking gestart met IVN waarin zij aanvragen van 
particulieren bundelen. De bijdrage van het waterschap wordt bij gehonoreerde projecten gedeeld via 
vermelding in de (lokale) media. Daarmee stralen ze uit naar de omgeving en zijn ze aangehaakt bij 
andere initiatieven om ook zo bij te dragen aan bewustwording, participatie en samenwerking. 

De 15 afgewezen aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden van de subsidieregeling; doorgaans 
gaat het om individuele (te kleinschalige) of reeds gerealiseerde projecten. 
Er zijn nog drie aanvragen in behandeling; een aantal kan naar verwachting worden gehonoreerd.

De regeling loopt door in 2019. Verwacht wordt dat er een toename zal zijn in aanvragen voor groene 
schoolpleinen en –gebouwen, in verband met het programma ‘groene schoolpleinen’, een initiatief van 
de Provincie Overijssel. 
In het eerste halfjaar van 2019 wordt het Meerjarenplan Klimaat Actief! geactualiseerd; daarbij wordt 
ook de subsidieregeling tegen het licht gehouden.
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