Aan het algemeen bestuur

bezoekadres
postadres

Dokter Van Deenweg 186
Postbus 60
8000 AB Zwolle

telefoon

088 - 233 12 00

internet

wdodelta.nl

bank

Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G

KvK

datum
onderwerp

Z/19/030254-136308
Hans Wijnen
Rapportage stimuleringsregeling Klimaat Actief 2019
12-05-2020

ons kenmerk

behandeld door

portefeuillehouder

e-mail

6420 8338

Gijs Frederiks
gijsfrederiks@wdodelta.nl

Geacht bestuur,
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de in het voorjaar van 2017 vastgestelde
subsidieregeling Klimaat Actief!. Deze regeling is bedoeld om - ’in verbinding met de omgeving’ bewoners en organisaties te stimuleren tot het nemen van klimaat adaptieve maatregelen. Voor
passende projecten verlenen we 50% subsidie. Binnen het programma Klimaat Actief! is hiervoor
jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Resultaat 2019
In bijlage 1 vindt u een informatieve poster van de ontvangen aanvragen uit 2019. In 2019 zijn er in
totaal 31 subsidieaanvragen ontvangen voor klimaat adaptieve maatregelen waarvan er 16 zijn
toegekend met een totaalbedrag van € 92.519,50. Er is vaak sprake van een lange realisatiefase. Het
komt daardoor regelmatig voor dat aanvragen die in 2019 toegekend zijn niet in hetzelfde jaar
uitbetaald worden. De aanvragen die zijn afgewezen voldoen niet aan de voorwaarden van de
subsidieregeling. Vaak hebben de initiatieven geen gezamenlijk karakter, zijn ze reeds gerealiseerd of
gaat het om openbaar gebied, waarvoor de regeling niet bedoeld is.
Er is voornamelijk bijgedragen aan initiatieven uit Zwolle, Deventer en Kampen. Maatregelen bestaan
vooral uit de aanleg van groene daken, afkoppelen en het plaatsen van infiltratievoorzieningen (wadi’s,
infiltratiekratten). De verwachte groei in aanvragen voor groene schoolpleinen is bevestigd, van 3 in
2018 naar 13 in 2019. Dit komt onder andere door het Programma ‘ Groene schoolpleinen’ van de
Provincie Overijssel waarmee een ‘olievlekwerking’ is teweeggebracht.
Communicatie
Via (lokale) media wordt de bijdrage van het waterschap uitgedragen. De externe communicatie
draagt bij aan de aspecten bewustwording, participatie en samenwerking. Er is in 2019 actief
aandacht besteed door het waterschap aan de communicatie over resultaten van de subsidieregeling,
via de kanalen LinkedIn en de website. In bijlage 2 is een poster met voorbeelden van gerealiseerde
projecten te zien.
Resultaat 2020
De subsidieregeling is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succes. In 2019 is van de
regeling
veelvuldig gebruik gemaakt. Het plafondbedrag van € 100.000 hebben we net niet
bereikt. In 2020 hebben we het plafondbedrag in mei al bereikt. We kunnen dan ook
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constateren dat onze regeling steeds beter wordt gevonden en dat onze inwoners de rol
van het waterschap erg waarderen. We stimuleren klimaat adaptieve maatregelen en
zorgen dat er in de maatschappij een beweging op gang komt om de eigen
woonomgeving klimaatbestendig in te richten. We moeten u, omdat het plafondbedrag is
bereikt, in deze brief meedelen dat wij dit jaar geen aanvragen meer in behandeling
zullen nemen.
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