
 

Waterschap verstrekt ‘klimaatsubsidie’ voor particuliere initiatieven 
 

Om klimaat-initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en onderwijsinstellingen te stimuleren, verstrekt Waterschap Drents Overijsselse 

Delta (WDODelta) er tot het eind dit jaar een speciale subsidie voor. Onder het motto ‘Steden en 

dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap op om ook zelf de eigen 

leefomgeving klimaatbestendig in te richten.  

 

Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de 

tuin en wijk... Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maakt 

tegen de klimaatverandering. Het regent tegenwoordig vaker en heviger, maar in bebouwd gebied 

komen hitte en droogte ook steeds meer voor. Samen met gemeenten neemt het waterschap al diverse 

maatregelen om met deze extremen in het weer om te gaan. Ook particulieren kunnen hier hun steentje 

aan bijdragen. Met de subsidie hoopt het waterschap ideeën aan te wakkeren en de uitvoering ervan te 

ondersteunen.   

 

Voorwaarden subsidieregeling 

De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Om 

voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient 

het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad). 

Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte tegen te gaan. 

De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke initiatieven. Dus samen met buren, straat of wijk de omgeving 

aanpakken past prima. Individueel een regenton aanschaffen niet.   

 

Programma Klimaat Actief! 

Aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen én een bijdrage leveren aan het 

beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Daar draait het om bij het programma Klimaat 

Actief! waarmee WDODelta bezig is en waaronder de nieuwe subsidieregeling valt. Want dat het klimaat 

verandert, staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken met hogere temperaturen, langere perioden 

van droogte en meer en heviger neerslag. WDODelta leunt niet achterover, maar is actief  aan de slag 

met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en 

waar slim wordt omgegaan met groen en water in steden en dorpen.  

 

Vragen of interesse? Neem dan contact op met het waterschap via 088 – 233 1200 of info@wdodelta.nl.  
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