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ONDERWERP Wijzigingsbesluit 

subsidieregeling 

Klimaatbestendige, Groene en 

Gezonde Steden en Dorpen 

2021-2023 

DATUM 01‑11‑2022 

DOCUMENTNUMMER UTSP-744160172-187 

VAN Stef Meijs 

NUMMER PS PS2022RGW 

TELEFOONNUMMER +31640881417 

E-MAILADRES stef.meijs@provincie-utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE LLO/SLO/Concernopgave 

klimaatadaptatie 

TEAM WEB 

PORTEFEUILLEHOUDER Sterk en Van Muilekom 

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. Naar aanleiding van evaluatie van de regeling worden er per 1 januari 2023 enkele wijzigingen 

doorgevoerd.  

Inleiding: 

De belangrijkste wijzigingen betreft de volgende punten.  

De subsidieregeling is in 2022 een groot succes gebleken. Er zijn veel aanvragen binnengekomen voor met name 

groenblauwe schoolpleinen. Het subsidieplafond was niet toereikend voor alle aanvragen. Er zijn nog veel 

schoolpleinen in de provincie Utrecht die versteend zijn en in aanmerking kunnen komen voor deze 

subsidieregeling. Daarom is er voor gekozen om het subsidieplafond voor groenblauwe schoolpleinen in 2023 

substantieel te verhogen.  

Rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, woningcorporaties en andere organisaties kunnen de subsidie 

voor klimaatadaptieve, groene en gezonde steden en dorpen aanvragen. Bewonerscollectieven zijn per 2023 

uitgesloten van deze regeling. Om onze financiële middelen efficiënt in te zetten richten we ons op grotere 

aanvragen waarmee meer volume kan worden bereikt. Voor bewoners zijn er verschillende subsidieregelingen bij 

gemeenten. 
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Maatregelen om de leefomgeving groener te maken hebben het meeste effect in een omgeving die nu nog 

versteend is. Om initiatieven uit de meest versteende gebieden (label F op de kaart Groene stad) extra te 

ondersteunen kunnen zij tot 75% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen. In andere wijken ligt het maximum op 

50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens een herziene beoordeling naar aanleiding van een bezwaarschrift dreigt het subsidieplafond van 2022 

overschreden te worden. Om deze reden wordt het subsidieplafond van 2022 met terugwerkende kracht 

opgehoogd. 

Financiële consequenties: 

Het ophogen van het subsidieplafond 2023 voor groenblauwe schoolpleinen met een bedrag van € 400.000 naar € 

550.000 stelt ons in staat om meer initiatieven voor groenblauwe schoolpleinen te ondersteunen. De extra middelen 

zijn afkomstig uit het budget van het Programma Klimaatadaptatie. Dit is bij Zomernota 2022 geregeld. De 

ophoging van het subsidieplafond van 2022 met € 50.000 wordt uit het budget van het Programma 

Klimaatadaptatie van 2022 gefinancierd. 

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 

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=a720ad3a81c0497b88e50cf01a2a0175
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