SUBSIDIEREGELING KLIMAATACTIEF – VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Voorwaarden en richtlijnen
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 De maatregel wordt uitgevoerd binnen het gebied van Waterschap Rivierenland.
 U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregel.
 De maatregel draagt bij aan de doelen van de regeling en (of) zorgt voor een verbetering ten
opzichte van de bestaande situatie.
 Daaruit volgt dat de maatregel geen onderdeel kan zijn van nieuwbouw.
 U bent particulier of een samenwerkingsverband van particulieren (zoals een vereniging,
stichting of informele organisatie).
Daarnaast hanteren we richtlijnen per type maatregel voor het al dan niet toekennen van subsidie:

Tegels eruit, plantjes erin







Richtlijn voor minimum oppervlak is 10 m2. Bij een kleiner oppervlak adviseren we om meer
maatregelen uit te voeren en anders geen aanvraag in te dienen;
Tuininrichting bij nieuwbouwwoningen komt niet in aanmerking. Ook als deze klimaatbestendig
is. De regeling is bedoeld voor verbetering van de bestaande toestand;
Zowel de kosten van het verwijderen en afvoeren van de tegels, als de beplanting kunnen
worden opgevoerd. Bij de beplanting bepaalt het waterschap wat in aanmerking komt voor
subsidie. Richtlijn: Gras, planten en bodem wel. Bouwkundige kosten als prieel, pergola en
muurblokken niet;
Aanlegkosten door een hovenier kunnen worden opgevoerd. Inzet van eigen uren niet;
Het vervangen van bestaande beplanting (zonder het verwijderen van verharding) komt niet in
aanmerking. De regeling is bedoeld voor verbetering van de bestaande toestand.

Aanleg van een regenwatervijver





De vijver moet minimaal 10 m2 groot zijn;
Hemelwater van dak of terras moet afgevoerd worden naar de vijver;
Om wateroverlast te voorkomen moet water dat uit de vijver stroomt in de bodem kunnen
zakken (infiltreren) door deze bijvoorbeeld te omringen met grind.
Een gezonde vijver is voldoende groot en bevat waterplanten of circulatie met behulp van een
pomp (maar voor amfibieën is een pomp niet gunstig).

Aanleg van een geveltuin



Een groenstrook op de grond moet minimaal 60 cm breed en 3 meter lang zijn;
Beplanting tegen de gevel moet minimaal 5 m2 zijn.

Aansluiten van een regenton





Zowel voor als achter het huis kunnen regentonnen aangesloten worden
Uitgangspunt zijn de kosten voor een eenvoudige regenton
Het plaatsen van watertank voor toiletspoeling (op balkons) komt niet in aanmerking;
Hemelwateropslag voor gebruik van commerciële doeleinden (bv. bierbrouwerij) komt niet in
aanmerking.

1

SUBSIDIEREGELING KLIMAATACTIEF – VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Aanleg waterdoorlatende verharding



Niet alle soorten verharding worden gezien als waterdoorlatend. Open bestrating als grasbeton
stenen, grind en (ritterplaten met) split voldoen voor deze subsidieregeling. Klinkers en tegels
niet, tenzij er sprake is van erkende materialen en systemen;
Het (deels) vervangen van tegels door ritterplaten met split, waardoor regenwater in de bodem
kan infiltreren is een geschikte maatregel.

Maken van een groen dak



De aanleg en materiaalkosten van een groen (sedum)dak komen in aanmerking;
Het aanpassen van de dakconstructie niet.

Plaatsen van infiltratiekratten en grindpalen




De bodem moet voor infiltratie geschikt zijn, dus niet in een kwelgebied (veelal langs de rivieren)
waar het niet mogelijk is om jaarrond te infiltreren.
Het volume van de bergruimte voor water (kratten) moet voldoende zijn.
Het afkoppelen van regenwater door de aanleg van infiltratieputten en grindpalen komt ook in
aanmerking voor subsidie.

Groenere buurt




Zorg eerst voor afstemming met de gemeente als de maatregel is openbaar gebied is gepland.
De aanleg van groengebieden is altijd in plaats van verharding. De bestaande situatie moet
(beduidend) verbeteren;
Herinrichting van de bestaande groengebieden komt niet in aanmerking, tenzij door de aanleg
van wadi’s, natuurvriendelijke oevers of open water meer waterberging en bodeminfiltratie
wordt gerealiseerd.

Groen speel- of schoolplein






Het verwijderen en afvoeren van de tegels en de aanleg van de beplanting kunnen worden
opgevoerd;
Voorbereidingskosten als ontwerp en procesbegeleiding komen niet in aanmerking voor subsidie.
Speeltoestellen en kunstgras komen niet in aanmerking. Educatieve elementen (klimaat, water,
e.d.) wel;
Wordt niet gezien als een samenwerking project, tenzij er in dezelfde kern maatregelen worden
genomen om de groen- en/of waterstructuur te versterken. Deze moeten duidelijk gezamenlijk
aangevraagd worden.
De subsidie van Provincie Gelderland voor een groener schoolplein is te combineren (stapelbaar)
met deze subsidie.

Regenwater omleiden naar een groenstrook



Zorg eerst voor afstemming met de gemeente als de maatregel is openbaar gebied is gepland.
Het benodigde oppervlak van de groenstrook is ongeveer 50% van het aangesloten verharde
oppervlak.
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