Factsheet subsidie klimaatadaptatie-projecten
Wateroverlast, hitte, droogte: in heel Brabant worden de gevolgen van klimaatverandering steeds
duidelijker. Provincie Noord-Brabant wil zo snel mogelijk klimaatproof worden. Gemeenten spelen een
cruciale rol bij klimaatadaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan de steeds extremere
weersomstandigheden.
Aanvragen
Daarom kan tussen 1 april en 18 december 2019 iedere Brabantse gemeente, individueel of in
samenwerkingsverband, subsidie aanvragen bij de provincie voor de uitvoering van klimaatadaptatieprojecten. Alleen aanvragen ingediend na 1 april worden in behandeling genomen. Het digitale
aanvraagformulier is naar verwachting medio februari 2019 beschikbaar via deze link naar het
subsidieloket Brabant.
Wat zijn klimaatadaptatie-projecten?
Een klimaatadaptatie-project is gericht op het klimaatbestendig maken van gemeenten. Een
klimaatadaptatie-project kan bijvoorbeeld de aanleg een maatregel zijn om beter om te gaan met
hittestress in steden of om wateroverlast tegen te gaan. Het uitvoeren van deze projecten wordt vanaf
nu ondersteund door de provincie.
Meer informatie over klimaatadaptatie en goede voorbeelden van maatregelen uit verschillende
Brabantse gemeenten zijn te vinden op het Klimaatportaal Brabant: www.klimaatadaptatiebrabant.nl.
Wat is de relatie met de klimaat-stresstest en de klimaatadaptatie-dialoog?
De subsidie klimaatadaptatie-projecten vormt de derde subsidieparagraaf binnen het thema
klimaatverandering. De eerste twee subsidieparagrafen zijn voor het uitvoeren van de klimaatstresstest en het voeren van de klimaatadaptatie-dialoog. Deze zijn nog steeds opgesteld, tot
respectievelijk 4 juni en 4 september 2019 en kunnen aangevraagd worden via het loket:
Subsidie Klimaatstress-test
Subsidie Klimaatadaptatiedialoog
Een klimaat-stresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte,
droogte, wateroverlast en overstromingen. Uit de klimaat-stresstest zijn kwetsbaarheden en kansen in
relatie tot klimaatverandering naar voren gekomen. In de daaropvolgende risicodialoog
(klimaatadaptatie-dialoog) is met verschillende stakeholders plan opgesteld met oplossingen en
maatregelen om de gemeente klimaatbestendig te maken.
Voor het aanvragen van de subsidie klimaatadaptatie-projecten hoeft niet klimaat-stresstest of
klimaatadaptatie-dialoog uitgevoerd te zijn met subsidie van de provincie. Bij het aanvragen van de
subsidie klimaatadaptatie-projecten moet alleen aangetoond worden dát de gemeente een klimaatstresstest en –dialoog heeft doorlopen, ongeacht met welke middelen deze is gefinancierd.
Wat zijn de minimale voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie?
 Een klimaatadaptatie-project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en is gericht op het
uitvoeren van fysieke klimaatadaptatiemaatregelen.
 De klimaatadaptatiemaatregelen zijn gericht op het aanpakken van kwetsbaarheden die in een
klimaat-stresstest gesignaleerd zijn en bieden een concrete oplossing voor gebleken
kwetsbaarheden of kansen.
 Het project moet een bijdrage leveren aan (één van de) doelstellingen uit de hoofdopgave
Klimaatproof van de Omgevingsvisie:
o het versterken van de relatie tussen stedelijk en landelijk gebied;
o het verbeteren van de natuurlijke werking van het bodem-watersysteem, waaronder het
waterbufferend vermogen, de verbetering van waterkwaliteit, de bescherming van grondwater
of de vermindering van de vraag naar drinkwater;
o het verbeteren van de omgevingskwaliteit, waaronder leefbaarheid en biodiversiteit;
o het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

Subsidiabel of niet subsidiabel?
Interne loonkosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Kosten derden komen wel in aanmerking.
voor subsidie. Niet subsidiabel zijn kosten die gemaakt zijn vóórdat de aanvraag is ingediend.
Projectaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en beschikt, tot aan het
subsidieplafond van €2.000.000.
Er kan tot 25% van de projectkosten gesubsidieerd worden, tot een maximum van €250.000 per project.
Projecten waarbij de subsidie minder dan €25.000 bedraagt worden niet gehonoreerd.
Hoe helpt de provincie?
De provincie ondersteunt het uiteindelijke doel om in de toekomst als gemeente en provincie
klimaatbestendig te worden en te blijven. Dit gebeurt met deze en andere subsidies. Verder zorgt de
provincie voor kennisdeling, facilitatie en coördinatie via Brabantse klimaatportaal, verschillende
regio-overleggen en overleg met het Rijk. Daarbij is zij betrokken medewerkers van de provincie
bereikbaar voor vragen (zie onderaan het factsheet).
Via het digitale Brabantse Klimaatportaal is de voortgang van het Brabantse klimaatbeleid te volgen.
Wat is de relatie met het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)?
Het DPRA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak
van de gevolgen van klimaatverandering versnelt en intensiveert. Hiervoor is de landelijke Handreiking
gemeentelijke klimaat-stresstesten ‘light’ rondgestuurd. In januari 2019 verscheen de uitgebreide
bijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie.
Provincie Noord-Brabant wil koploper zijn en heeft daarom in mei 2018 de subsidieparagrafen klimaatstresstest en klimaatadaptatie-dialoog opgesteld voor specifieke stresstesten op gemeentelijk niveau.
De landelijke handreiking dient daarbij als basis, maar de subsidieparagraaf is toegespitst op de
Brabantse situatie en voorziet in het in beeld brengen van de gevolgen voor verschillende sectoren.
Hiermee wordt een goede basis gecreëerd om de fase van de klimaatadaptatie-dialoog in te gaan. De
klimaatadaptatie-dialoog is de Brabantse versie van de landelijk gehanteerde term risicodialoog.
Vragen en contact?
Voor vragen over de subsidies kunt op contact opnemen met de provincie via
klimaatadaptatie@brabant.nl.
U kunt ook telefonisch vragen stellen over deze subsidieregelingen Simon Lavrijssen via 073-680 8061.

