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Voortgang subsidieregeling Klimaat Actief 2021

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
klimaatadaptieve 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.
Het succes van de regeling heeft ertoe geleid dat de provincies Overijssel en Drenthe in 2021 een
financiële bijdrage zijn gaan leveren aan onze stimuleringsregeling. De provincie Overijssel heeft
€200.000 bijgedragen en de provincie Drenthe €50.000. Daarmee was in 2021 een totaalbudget van
€350.000 beschikbaar.
In bijlage I vindt u een rapportage met daarin de resultaten van 2021. Daarin is te zien dat de vraag
naar de stimuleringsregeling blijft groeien. Door extra budget kunnen we grotendeels aan deze
toenemende vraag voldoen. In 2021 zijn er in totaal 62 subsidieaanvragen ontvangen waarvan er 55
zijn toegekend. In juni werd het plafondbedrag voor Overijssel van €247.000 al bereikt. Voor Drenthe
bleef een restbedrag van €5.453,32 over.
Ook in 2022 wordt er weer aanspraak gemaakt op de regeling. Beide provincies ondersteunen
opnieuw onze regeling met respectievelijk €150.000 en €50.000. De regeling blijft populair. We
verwachten dan ook op korte termijn een volledige benutting van het budget in Overijssel. Ook vanuit
Drenthe zijn er aanvragen ontvangen. WDODelta is aangesloten bij de DPRA werkregio’s RIVUS en
Fluvius. Deze werkregio’s hebben afgelopen najaar een adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda voor
de regio opgeleverd. U bent u hierover al geïnformeerd. Een van de acties uit de
uitvoeringsprogramma’s is het verkennen van een gezamenlijke stimuleringsregeling. Deze
verkenning vindt dit jaar plaats. Wij houden deze ontwikkeling als waterschap in de gaten en kijken
welke kansen wij zien voor een gezamenlijke regeling. U wordt op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen hierover.
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