
Factsheet subsidie klimaatadaptatiedialoog 

 

Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, 

wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk 

‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat 

sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft 

dat alle overheden vóór 2021 een risicodialoog voor klimaatadaptatie hebben gevoerd. 

 

Tussen 11 november 2019 en 1 oktober 2020 staat de subsidieparagraaf 

klimaatadaptatiedialoog weer open en kunnen alle Brabantse gemeenten, individueel of in 

samenwerkingsverband, subsidie aanvragen bij de provincie voor het voeren van de 

risicodialoog. Deze termijn is vastgesteld met het oog op de landelijk afgesproken termijn 

voor het voeren van de risicodialoog voor klimaatadaptatie door alle overheidsinstanties in 

Nederland. Met de openstelling van het tweede aanvraagtijdvak kunnen ook gemeenten 

die pas in 2020 toekomen aan het voeren van de risicodialoog, door middel van subsidie 

gefaciliteerd worden. 

 

Subsidieaanvraag 

Subsidie aanvragen kan vanaf 11 november 2019 via het loket op: 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/klimaatadaptatiedialoog_subsidie_18232. 

Meer informatie over klimaatadaptatie is te vinden op het Klimaatportaal Brabant: 

www.klimaatadaptatiebrabant.nl.  

 

Wat is een klimaatadaptatiedialoog? 

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier 

klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. De daaropvolgende fase is 

de klimaatadaptatiedialoog (of risicodialoog). Dit is het gesprek tussen een gemeente en 

partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD 

en rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij, met de uitkomsten van de klimaatstresstest als basis, 

analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en 

waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen 

klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen. 

 

En wat gebeurt er na de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog? 

De ontwikkelde klimaatadaptatiestrategie kan vervolgens omgezet worden in concrete 

klimaatadaptatieprojecten. Deze klimaatadaptatieprojecten vallen niet onder de huidige 

subsidieregeling. In 2019 is via een pilot een aantal van deze uitvoeringsprojecten 

gesubsidieerd. De provincie bekijkt op welke manier verdere ondersteuning van deze 

projecten mogelijk is. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie? 

Subsidie wordt verleend voor projecten gericht op het voeren van een 

klimaatadaptatiedialoog. Het project moet minimaal resulteren in een uitvoeringsagenda 

waarin de concrete klimaatadaptatiemaatregelen zijn benoemd, die minimaal de meest 

urgente kwetsbaarheden en kansen adresseren die op grond van de klimaatstresstest zijn 

gesignaleerd. 

 

Wat komt in aanmerking voor subsidie? 

Interne loonkosten en kosten van derden komen in aanmerking voor subsidie. 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/klimaatadaptatiedialoog_subsidie_18232
http://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/


 

Niet subsidiabel zijn kosten die gemaakt zijn vóórdat de aanvraag is ingediend en kosten 

voor aanschaf, onderhoud en afschrijven van gereedschap, apparatuur en groot materieel. 

 

Projectaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en beschikt, tot aan 

het subsidieplafond van €600.000 voor de klimaatadaptatiedialoog. 

 

Individuele gemeente 

- Klimaatadaptatiedialoog: 50% van de kosten tot een maximum van €15.000. 

 

Samenwerkingsverband van gemeenten 

- Klimaatadaptatiedialoog: 50% van de kosten tot een maximum van €15.000. 

 

Hoe helpt de provincie? 

Het uiteindelijke doel om in de toekomst als gemeente en provincie klimaatbestendig te zijn 

en te blijven, wordt met de subsidie ondersteund. Verder zorgt de provincie voor 

kennisdeling, facilitatie en coördinatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld met het Brabantse 

klimaatportaal, en door deel te nemen aan verschillende regio overleggen en overleg met 

het Rijk. 

Via www.klimaatadaptatiebrabant.nl is de voortgang van het Brabantse klimaatbeleid te 

volgen. 

 

Vragen en contact? 

Voor vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met de provincie via 

klimaatadaptatie@brabant.nl of met de afdeling Subsidies via (073) 6808282 tussen 9.00 en 

12.00 uur op werkdagen. 

http://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/
mailto:klimaatadaptatie@brabant.nl

