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Onderwerp Statenbrief:
Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
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. Met deze subsidieregeling wordt een nieuw instrument toegevoegd om de doelen van deze drie
programma’s te verwezenlijken.
Inleiding
De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatadaptieve regio te zijn
waar het prettig wonen en werken is. Om dit te verwezenlijken, zijn op elk thema beleids- en/of
uitvoeringsprogramma’s vastgesteld met specifieke doelen en acties. Zo ook voor Klimaatadaptatie (2020),
Gezonde Leefomgeving (2021) en Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021). Hoewel de doelen voor elk van deze
programma’s anders zijn, liggen zij vaak wel in elkaar verlengde én loopt de weg om er te komen deels gelijk op.
In de uitvoering werken deze drie programma’s daarom nauw samen en met de Subsidieregeling
Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 wordt hierin een volgende stap gezet.
Toelichting
Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groenblauwe schoolpleinen, groene daken en/of gevels, vergroenen van bedrijventerreinen, realisatie buurt- of
geveltuinen, een lokaal hitteplan, collectief ontstenen van tuinen et cetera. Door een financiële bijdrage te geven
aan dergelijke projecten worden concrete stappen gezet om de provinciale doelen op het gebied van
klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving te realiseren. De regeling is ruim van opzet. Naast
uitvoeringsprojecten zijn ook onderzoeks- en proceskosten subsidiabel op verschillende schaalniveaus
(gemeenten, corporaties, stichtingen, scholen, collectieven etc.). Bij voorkeur draagt een project bij aan de
ambities van alle drie de programma’s, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee
van de drie programma’s. Daarnaast is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten die ook elders ingezet
kunnen worden.
Er is een aantal gemeenten en waterschappen die al een subsidieregeling voor vergelijkbare onderwerpen
hebben ontwikkeld (zoals groene daken en schoolpleinen). De verstrekking van subsidies in het kader van deze
provinciale regeling vindt daarom in nauwe afstemming plaats met de al bestaande regelingen. Op deze manier
willen we ervoor zorgen dat de financiële middelen van de verschillende partijen zo effectief mogelijk ingezet kan
worden.
De regeling past onder de geldende ASV en is zodoende door ons college vastgesteld. Graag zenden wij u de
subsidieregeling door middel van een Statenbrief ter kennisneming toe.

Financiële consequenties
Het totale subsidieplafond bedraagt: 1.780.000 verdeeld over 2021-2023:
in 2021 € 280.000 (geheel klimaatadaptatie);
in 2022 € 750.000 (490.000 klimaatadaptatie, 135.000 biodiversiteit, 125.000 gezonde leefomgeving);
in 2023 € 750.000 (495.000 klimaatadaptatie, 130.000 biodiversiteit, 125.000 gezonde leefomgeving)
Deze middelen zijn reeds opgenomen in de meerjarige provinciale begroting onder de relevante beleidsdoelen;
- Programma Klimaatadaptatie: 3.1 “De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd”
- Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp: 2.2 “De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig”
- Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving: 3.4 “de leefomgeving is gezond en veilig”
De voortgang van de regeling wordt gevolgd aan de hand van de geboekte resultaten en de financiële
verplichtingen. We rapporteren de financiële voortgang middels de P&C-cyclus. Afhankelijk van de voortgang van
de regeling en uitputting middelen is (beperkte) ophoging van het subsidieplafond mogelijk; binnen het
programma Klimaatadaptatie zijn hier in elk geval middelen voor beschikbaar.
Vervolgprocedure / voortgang
De “Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023” is in werking
getreden op de dag na publicatie in het provinciaal blad, te weten <<datum>>. Hier is via de reguliere provinciale
communicatie kanalen aandacht aan besteed.
Wij informeren uw Staten over de financiële voortgang via de P&C cyclus. De inhoudelijke resultaten en
leerervaringen worden gedeeld in de voortgangsrapportages van de programma’s.
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