BIJLAGE 1. TOELICHTING EN RICHTLIJN AANVRAGEN

SUBSIDIEREGELING INITIATIEVEN KLIMAATADAPTATIE
GEMEENTE ARNHEM
Hebt u een initiatief om uw tuin, uw dak of een deel van de openbare ruimte zo in te richten dat
u bijdraagt aan de klimaatadaptieve stad? Hebt u ideeën om een groen dak aan te leggen, een
versteend terrein te vergoenen, uw regenpijp af te koppelen of een waterberging te maken?
Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie aanvragen bij de gemeente Arnhem.
Doel van de regeling
De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie
van bewoners en ondernemers (inclusief instellingen en organisaties) in de gemeente Arnhem
waardoor onze stad beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden als gevolg van
klimaatverandering.
Klimaatadaptatie
Is, kort samengevat, het voorsorteren op extreme weersomstandigheden door maatregelen te nemen
die bijdragen aan het verlagen van de gevoelstemperatuur (verminderen hitteplekken), het
verminderen van wateroverlast, het verminderen van droogte of een combinatie van dergelijke
maatregelen.
U kunt dan denken aan bijvoorbeeld (niet limitatief):
∼ het vervangen van tegels of bestrating door planten, heesters en bomen (levend groen);
∼ de aanleg van ‘groene daken’ met planten, ‘blauwe daken’ met waterberging of een
combinatie van beide (‘groenblauwe daken’);
∼ boven- en ondergrondse voorzieningen die water (langer) vasthouden of benutten, zoals
regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en systemen voor het hergebruik van
neerslag (regentonnen, grijswatersysteem);
∼ voorzieningen waarbij daken en andere verharde oppervlakken niet langer neerslagwater
lozen op het vuilwaterriool maar neerslag wordt opgevangen, gebruikt, geïnfiltreerd of
vertraagd afgevoerd. Daarmee wordt het rioolsysteem en de afvalwaterzuivering ontlast en
zijn er minder riooloverstorten op het oppervlaktewater.
NB. Voor meer inspiratie over klimaatadaptieve maatregelen die u kunt nemen, verwijzen wij u naar de
website van het platform Arnhem Klimaatbestendig (https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/wat-kanjij-doen/).
Hoogte van de subsidie
Afhankelijk van de locatie waar de maatregelen worden uitgevoerd, kunt maximaal 65%, 50% of 30%
tot het tekort van de kosten subsidiëren tot een hoogte maximaal € 25.000 per initiatief (aanvrager)
voor een periode van drie jaar (gerekend vanaf de datum van de beschikking van de aanvraag van het
eerste initiatief). Zie hiervoor ook
https://opendata.arnhem.nl/datasets/c13117caf7804f449ff06a350e3aa15b?fullScreen=true.
Wanneer u in een focusgebied (dus een combinatie van brongebied en/of hitteplek en/of een plek
waar zich wateroverlast voordoet en/of een plek die gevoelig is voor droogte) maatregelen treft, wordt

maximaal 65% van de kosten tot het tekort van de realisatie van het initiatief gesubsidieerd tot een
maximum van € 25.000 per initiatief voor een periode van drie jaar.
Wanneer u in een brongebied, een hitteplek, een plek waar zich wateroverlast voordoet of een plek
die gevoelig is voor droogte maatregelen treft, wordt maximaal 50% van de kosten tot het tekort van
de realisatie gesubsidieerd tot een maximum van € 25.000 per initiatief voor een periode van drie jaar.
Wanneer u buiten de bovenstaande gebieden maatregelen treft, wordt maximaal 30% van de kosten
tot het tekort van de realisatie gesubsidieerd tot een maximum van € 25.000 per initiatief voor een
periode van drie jaar.
Initiatief bespreken
De subsidieregeling vereist dat u uw initiatief van tevoren bespreekt met medewerkers van het Team
Klimaatadaptatie van de gemeente. U kunt dan vragen stellen en de medewerkers kunnen met u
meedenken over de opzet, aanpak en uitvoering van uw initiatief. Ook kunnen de medewerkers uw
initiatief vooraf toetsen bij collega's van Bodem, Openbare Ruimte en andere relevante
beleidsterreinen. Daarmee wordt uw initiatief sterker en kan het ook meerwaarde krijgen voor andere
belangrijke ambities op het gebied van biodiversiteit, milieu en energie. De medewerkers toetsen uw
maatregelen en in het bijzonder de uitvoering ervan ook op de redelijkheid ten opzichte van de
beoogde klimaatadaptieve effecten. Tot slot kunnen de medewerkers u ook adviseren indien er voor
één of meer van de voorgenomen maatregelen een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Heeft uw
initiatief (ook) betrekking op de openbare ruimte, dan verzoeken wij u ook contact op te nemen met
het betreffende team Leefomgeving.
U kunt voor een afspraak contact opnemen met Ronald Bos (026-3774217, ronald.bos@arnhem.nl) of
Henk Wentink (026-3774904, henk.wentink@arnhem.nl).
Richtlijn aanvragen
U kunt een subsidieverzoek indienen via een button op onze website www.arnhem.nl.
U dient uw aanvraag in ten minste 13 weken voordat u begint met de uitvoering van uw initiatief.
In uw aanvraag voegt u als bijlage toe een projectplan waarin u de volgende vragen beantwoordt:
1. Het doel van het initiatief en waarom dit volgens u past bij het gemeentelijk beleid op het
gebied van klimaatadaptatie.
2. De exacte locatie(s) van uw initiatief en op welke wijze u op welke plek(ken) de verschillende
maatregelen wilt realiseren.
3. De beoogde resultaten en effecten van uw initiatief en van de verschillende maatregelen
afzonderlijk.
4. Het draagvlak van uw initiatief bij de belangrijkste belanghebbenden (bijvoorbeeld buren en
gebruikers) en of en welke vergunningen u nodig hebt voor de realisatie ervan (dit wordt in het
vooroverleg besproken).
5. Hoe u uw initiatief wilt realiseren, wie daarbij betrokken zijn en hoe u het beheer en onderhoud
van de resultaten van uw initiatief wilt organiseren. Indien aan de orde benoemt u het
samenwerkingsverband (van drie of meer bewoners en of ondernemers) waarmee u werkt.
6. De verwachte kosten en hoe deze worden gedekt naast de gemeentelijke subsidie (dit mag
ook door bijvoorbeeld vrijwillige uren arbeid, kennis en/of materialen beschikbaar te stellen)

Naast dit projectplan dient u een begroting in en eventueel een technische uitwerking van uw
initiatief (al dan niet voorzein van technische berekeningen) en van de verschillende maatregelen
afzonderlijk. Wanneer u uw daken wil vergroenen dient u zelf te (laten) onderzoeken of de constructie
van deze daken dat aankan.
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BIJLAGE 2. WEGINGSCRITERIA AANVRAGEN

SUBSIDIEREGELING INITIATIEVEN KLIMAATADAPTATIE
GEMEENTE ARNHEM
Wanneer u een aanvraag doet voor de subsidieregeling klimaatadaptatie is het goed te weten
dat wij de aanvragen beoordelen op locatie in de stad en op de voorgestelde maatregelen in
combinatie met de verwachte resultaten en effecten. Het doel daarvan is de subsidie slim in te
zetten opdat op de juiste plekken in de stad een maximaal resultaat wordt behaald dat ook
elders in de stad effect heeft.
Criteria
Wanneer wij uw aanvraag beoordelen, wegen wij de maatregelen, en de resultaten en effecten die u
met die maatregelen wilt bereiken. Wij zetten deze af tegen de klimaat gerelateerde problemen in de
te onderscheiden gebieden op de klimaatadaptieve kaart van Arnhem en de ambities van onze
gemeentelijke ‘Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030'.
Daarbij hanteren wij onder meer de volgende vragen:
∼ zijn het de juiste maatregelen op de juiste plek in de stad, in de wijk en in de buurt;
∼ worden maatregelen slim gecombineerd en op een logische en effectieve manier
georganiseerd en uitgevoerd met de juiste technieken en materialen;
∼ is er voldoende draagvlak bij de belangrijkste stakeholders voor de realisatie van de
maatregelen;
∼ is er nagedacht over beheer en onderhoud opdat de maatregelen duurzaam zijn;
∼ kan de uitvoering van de maatregelen (op onderdelen) worden gecombineerd met
werkzaamheden van de gemeente of derden;
∼ zijn er mogelijkheden om door slimme keuzes met deze maatregelen ook een bijdrage te
leveren aan andere ambities op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit of biodiversiteit.
Informatie over de verschillende soorten gebieden in Arnhem en de klimaat gerelateerde problemen
die in die gebieden spelen, vindt u op het open data portaal van Arnhem bij de 'Kaart Klimaatadaptatie'
op de site:
https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c13117caf7804f449ff06a350e3aa
15b
U kunt met deze kaart tot op straatniveau inzoomen en zo bepalen in welk soort gebied u aan de slag
wilt gaan, welke problemen daar spelen en voor welk percentage subsidie u dan in aanmerking komt.
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