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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:
De Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 is een integrale 
subsidieregeling van het Programma Klimaatadaptatie (2020), het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving 
(2021) en de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021). Deze gezamenlijke subsidieregeling stimuleert en 
maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende 
schaalniveaus. 
De subsidieregeling is in oktober 2021 opengesteld en een groot succes gebleken. De beschikbare budgetten voor 
met name groen-blauwe schoolpleinen en groene daken waren snel uitgeput. Met terugwerkende kracht wordt 
daarom het budget opgehoogd, om aanvragen toch te kunnen honoreren. Om in 2022 met het beschikbare budget 
zo veel mogelijk initiatieven een bijdrage te kunnen geven, wordt de regeling daarnaast op een aantal punten 
aangepast. Het maximale subsidiepercentage wordt onder andere verlaagd naar 50% om met hetzelfde budget 
meer initiatieven te kunnen ondersteunen. 

Inleiding:
De subsidieregeling is in 2021 een (zeer) groot succes gebleken. De beschikbare subsidieplafonds zijn ruim 
overschreden. Aanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst. Ook na uitputting van 
de plafonds zijn er nog inhoudelijk goede aanvragen binnengekomen, die we bij voldoende budget wel toe hadden 
willen kennen. De enige manier om de aanvragen te honoreren is door extra budget toe te voegen aan de plafonds 
in 2021. Dit hebben wij met terugwerkende kracht gedaan. Bij dit wijzigingsbesluit zijn tevens een aantal 
aanscherpingen doorgevoerd om beter aan de vraag te kunnen voldoen en het beschikbare budget evenrediger te 
kunnen verdelen. Graag stellen wij u hiervan op de hoogte. 
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Financiële consequenties:
Het ophogen van het subsidieplafond 2021 met een bedrag van € 206.926 naar € 486.926 stelt ons in staat om de 
reeds ontvangen inhoudelijk goede aanvragen alsnog te honoreren. De lastneming van deze nog toe te kennen 
subsidies wordt, conform de verslaggevingsregels, verantwoord in het boekjaar 2022. Het verhogen van het 
subsidieplafond kan voor € 145.000 worden bekostigd vanuit de niet-bestede middelen vanuit het boekjaar 2021. 
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 zullen wij daarvoor een bestemmingsvoorstel aan uw Staten 
voorleggen. De resterende middelen à € 61.926 worden bekostigd vanuit de meerjarig beschikbaar gestelde 
middelen in de begroting onder beleidsdoel 3.1 ‘De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd’.

Vervolgprocedure / voortgang:
De wijziging treedt op de dag na publicatie in het provinciaal blad in werking. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


