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REGELING 

Inhoud en doel 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen 
treffen waterschappen en gemeenten reeds 
diverse maatregelen. Ook burgers, bedrijven en 
het maatschappelijk middenveld kunnen hun 
steentje bijdragen door zelf initiatief te nemen 
tot een klimaatbestendige inrichting van hun 
leefomgeving. 
  
De nieuwe regeling moet gericht zijn op een 
klimaatactieve inrichting voor het bebouwd 
gebied. De regeling is gericht op inwoners, 
stichtingen, verenigingen en bedrijven om hen 
te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het        
klimaatbestendig inrichten van hun 
leefomgeving. 
  
Met het vaststellen van deze nieuwe regeling 
wordt er minder water naar onze RWZI’s 
getransporteerd en gezuiverd. Dat bespaart 
kosten. Daarnaast draagt het waterschap een 
steentje bij aan de actuele thema’s van deze tijd, 
namelijk de klimaatverandering en de adaptatie 
van het bebouwd gebied. Naast water wordt 
ook bijgedragen aan een positieve ontwikkeling 
op andere beleidsvelden zoals gezondheid, 
groen, economische ontwikkeling en ruimtelijke 
ontwikkeling. 



REGELING 

Oude regelingen onder de loep 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

In het verleden zijn er een tweetal regelingen 
geweest met ongeveer hetzelfde doel als deze 
nieuwe regeling. Wel waren de voorwaarden 
anders. 
 
Algemene Afkoppelregeling tot 2010 
Tijdens een periode van zes jaar is in totaal 6 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor algemene 
afkoppelprojecten van met name gemeenten. 
Deze regeling was een groot succes en het bedrag 
is dan ook (bijna) volledig uitgekeerd. 
 
Stimuleringsregeling Hemelwater 2011-2015 
Eind 2015 is deze regeling beëindigd. Voor de 
regeling was een bedrag beschikbaar van ruim 1 
miljoen euro voor een periode van 5 jaar. Maar 
door o.a. strenge eisen en voorwaarden en 
onbekendheid is deze regeling geen groot succes 
geworden. 
 
Later, in de herfst van 2014, is de regeling 
enigszins verbreed onder de naam Boeiende 
Projecten. Hierop zijn relatief veel initiatieven 
gekomen. Deze initiatieven zijn de basis van wat 
we zoeken in de nieuwe regeling. 



REGELING 

De nieuwe regeling inhoudelijk 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

De nieuwe regeling voorziet in subsidies waarbij 
slechts hoeft te worden voldaan aan één hele harde 
voorwaarde, er moet een verbetering plaatsvinden 
van de water/groenstructuur binnen het bebouwd 
gebied. Met daarnaast een aantal aanvullende 
voorwaarden om erin te voorzien dat de projecten een 
bepaalde kwaliteit hebben, permanent zijn en niet 
slechts het eigenbelang van aanvragers dienen. 
 
De maximale bijdrage per project bedraagt 30% van de 
projectkosten tot een maximum van €5.000 per 
project. Het gaat om kleinschalige projecten waarbij 
we relatief veel bewoners bereiken. 
 
De intentie is om de regeling open te stellen voor 
derden, waarbij de wens bestaat om hierbij zoveel 
mogelijk op te trekken met medeoverheden en deze 
als partner te zien en niet als klant. 
 
De reden waarom is gekozen voor slechts één harde 
voorwaarde is om zoveel mogelijk initiatieven te 
genereren. Om mensen uit te dagen met creatieve 
oplossingen voor de klimaatproblematiek in de eigen 
omgeving te komen. En om niet van bovenaf op te 
leggen wat goede of wat geen goede oplossingen zijn, 
we leggen de regie bij derden. We willen faciliterend 
zijn, niet sturend.  



REGELING 

Inbouwen van flexibiliteit 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

Voor 2016 vragen we een bijdrage van €250.000 euro. Daarna zal 
jaarlijks een bedrag vanuit de exploitatiebegroting worden 
vastgesteld. 
 
De regeling voorziet in bijdragen aan vier onderwerpen:  
 
1. Het voornaamste onderwerp is de subsidieregeling zelf, waarin we 
bijdragen aan initiatieven van derden. 
 
2. Daarnaast kunnen we bijdragen aan regelingen van derden, zoals 
de Buurtnatuur en -waterregeling van de Provincie Noord-Brabant. 
 
3. Er kan ook geld worden vrijgemaakt voor communicatiekosten, 
die specifiek tot doel hebben de subsidieregeling meer aandacht te 
geven. 
 
4. Als laatste is het mogelijk bij te dragen aan 
planvormingsprocessen op het gebied van klimaatbestendigheid, 
zoals bijvoorbeeld het succesvolle project Klimaatbestendig Land 
van Cuijk. 
 
Jaarlijks wordt bepaald hoe groot de maximale bijdragen aan 
bovenstaande onderwerpen zal zijn. Hierdoor kunnen we jaarlijks 
inspelen en bijsturen op wat er op dat moment specifiek nodig is. De 
eerste jaren zullen bijvoorbeeld de communicatiekosten hoger zijn 
om meer bekendheid te genereren, terwijl later meer geld benodigd 
zal zijn voor subsidies. 



REGELING 

Concept jaarbegroting 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

Op de vorige pagina wordt gesproken over vier 
doelen waaraan we geld kunnen uitgeven binnen 
deze regeling. Hieronder een conceptbegroting 
voor het jaar 2016. 

Conceptbegroting 2016 

Subsidies aan derden €150.000 

Communicatie (promotie, 
publicaties, communicatiemiddelen) 
€25.000 

Bijdragen aan regelingen van derden 
(Prins Bernard Cultuurfonds) €20.000 

Bijdragen aan planvorming 
klimaatinitiatieven €55.000 

Deze begroting kan jaarlijks worden bijgesteld 
naar aanleiding van resultaten uit verleden en op 
basis van trends en ontwikkelingen. 
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Voorbeelden 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

Hieronder een aantal voorbeeldprojecten ter 
inspiratie. De hoop is dat de nieuwe regeling 
initiatiefnemers inspireert om dit soort projecten 
op te zetten in hun eigen leefomgeving. 

Afkoppelen brandgang in Veghel 
(vanuit Boeiende Projecten / 
Stimuleringsregeling) 

Resultaat: 

- Hemelwaterknelpunt opgelost! 

- Participatie: 34 huishoudens 
betrokken  

- Sociaal: met de buurt uitgevoerd 

- Communicatie (Informatieavond 
over Klimaatbestendig Bouwen)  

- Bereik: Buurt, stad (lokale 
media), Facebookbericht Aa en 
Maas: 3.500 mensen op 
Facebook (normaal 700) 

- Bijdrage: €1.600 WAM voor 
infiltratiekratten, tijd en kennis 
voor informatieavond, gemeente 
levert tegels, bewoners hebben 
€50 per huishouden ingelegd en 
zelf uitgevoerd. 

 



REGELING 

Voorbeelden 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

Afkoppelen/ontharden speelplein Basisschool De Bolster, 
Sambeek (bijdrage vanuit de Stimuleringsregeling Hemelwater): 
 
De ouderraad van basisschool De Bolster heeft het initiatief 
genomen om van de speelplaats van basisschool De Bolster in 
Sambeek een groene speelplaats te maken. Een speelplaats 
waar ruimte is voor natuurlijk spelen en sportactiviteiten. Een 
groen schoolplein is leuk, sportief bezig zijn houdt je fit, leert je 
samenwerken en respect hebben voor elkaar. 
Op de groene speelplaats komt onder andere een watertoestel. 
Hierdoor leren kinderen spelenderwijs hoe regenwater wordt 
opgenomen in de bodem en hoe de waterkringloop 
functioneert.(bron: website gemeente Boxmeer) 
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Voorbeelden 

Klimaatactief Bebouwd Gebied 

Afkoppelen kerk Mariahout i.c.m. opknappen en openbaar 
maken parochiepark en vijver (bijdrage uit Stimuleringsregeling 
Hemelwater, nog niet uitgevoerd): 
 
Bewonersvereniging Zorg om het Dorp Mariahout heeft het 
initiatief opgepakt om het parochiepark openbaar te maken, de 
aanwezige vijver op te knappen en ook de kerk af te koppelen 
op deze vijver. Hierdoor ontstaat meer openbaar groen in 
bebouwd gebied, wordt hemelwater afgekoppeld en gaat de 
omgevingskwaliteit omhoog. 


