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Kernboodschap  Om de uitvoering van klimaatadaptieve projecten te versnellen en te intensiveren 

biedt het ministerie van I&W de subsidieregeling Impulsregeling Klimaatadaptatie. 

Deze biedt een subsidie van 1/3e van de uitvoeringskosten voor klimaatadaptieve 

maatregelen die voldoen aan de vereisten. De subsidieaanvraag moet als regio 

Zuid-Kennemerland worden ingediend. Het landelijk beschikbare subsidiebedrag is 

verdeeld over de regio’s op basis van inwoneraantal en oppervlak. Voor de regio 

Zuid-Kennemerland gaat het om ongeveer 2,2 miljoen euro. Volgens dezelfde 

verdeelsleutel heeft Haarlem recht op ongeveer 0,75 miljoen euro. Met de regio 

Zuid-Kennemerland is een subsidieaanvraag voorbereid. Deze dient 19 december 

ingediend te zijn bij het ministerie. 

 

Om deze subsidie aan te vragen is een besluit van het College van B&W nodig.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.v.t. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 20 december 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. 1. De subsidieaanvraag voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie in te dienen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Om Haarlem klimaatadaptief te maken wordt nieuwbouw klimaatadaptief aangelegd, de openbare 

ruimte klimaatadaptief gemaakt en worden bewoners en bedrijven geholpen om hun particuliere 

ruimte aan te passen. Ook communicatie en stimulering krijgt steeds meer aandacht. De strategie is 

vastgelegd in het Strategisch Plan Klimaatadaptatie en de projecten worden verder uitgewerkt in het 

meerjaren actieplan Groen en Klimaatadaptatie. Dit actieplan wordt geformaliseerd na input vanuit 

de raadsinformatiemarkt die in het voorjaar van 2023 verwacht wordt. Ook regionaal wordt gewerkt 

aan klimaatadaptatie, hiervoor is een regionale risicodialoog gehouden en is de subsidieaanvraag 

voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie voorbereid.  

 

Om de uitvoering van klimaatadaptieve projecten te versnellen en te intensiveren biedt het 

ministerie van I&W de subsidieregeling Impulsregeling Klimaatadaptatie. Deze biedt een subsidie van 

1/3e van de uitvoeringskosten (opdrachtsom voor de aannemer) voor klimaatadaptieve maatregelen 

die voldoen aan de vereisten. De subsidieaanvraag moet als regio Zuid-Kennemerland worden 

ingediend. Het landelijk beschikbare subsidiebedrag is verdeeld over de regio’s op basis van 

inwoneraantal en oppervlak. Voor de regio Zuid-Kennemerland gaat het om ongeveer 2,2 miljoen 

euro. Volgens dezelfde verdeelsleutel heeft Haarlem recht op ongeveer 0,75 miljoen euro. Met de 

regio Zuid-Kennemerland is een subsidieaanvraag voorbereid.  

Om deze subsidie aan te vragen is een besluit van het College van B&W nodig. De aanvraag dient 

voor 19 december ingediend te zijn. Hiermee loopt de Impulsregeling aanvraag dus vooruit op het 

meerjaren actieplan Groen en Klimaatadaptatie. Mocht uit de raadsmarkt blijken dat behoeftes 

vanuit de raadsleden anders liggen dan in de impulsregeling aangevraagd dan bestaat de 

mogelijkheid om de projecten uit de aanvraag in te wisselen voor andere projecten, zolang duidelijk 

wordt dat klimaatadaptatie versterkt wordt via de te benoemen projecten.  

 

2. Besluitpunt college 

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit 

De subsidieaanvraag voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie in te dienen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De aanvraag voor de subsidie van de Impulsregeling Klimaatadaptatie moet leiden tot een positief 

subsidiebesluit van de rijksoverheid en daarmee extra financiële middelen om Haarlem en de regio 

Zuid-Kennemerland klimaatadaptief te maken.  

 

4. Argumenten 

1. De Impulsregeling Klimaatadaptatie helpt om invulling te geven aan het Strategisch Plan 

Klimaatadaptatie en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 

In het Strategisch Plan Klimaatadaptatie staat beschreven hoe Haarlem klimaatadaptief wordt 

gemaakt. De Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie maakt dit concreet door de benodigde projecten te 
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benoemen (deze komt in de komende maanden beschikbaar). Met de Impulsregeling 

Klimaatadaptatie wordt versneld uitvoering gegeven aan deze projecten. Het is een stimulans om op 

korte termijn op meer locaties aan de slag te gaan.  

 

2. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een voortoets uitgevoerd op de 

subsidieaanvraag 

Met de subsidie kunnen projecten worden versneld en/of geïntensiveerd. In de aanvraag zijn voor de 

gemeente Haarlem 19 projecten opgenomen met een totaal subsidiebedrag van 758.408 euro (incl. 

btw). Deze projecten zijn ter voortoetsing voorgelegd aan het ministerie en goed bevonden. In deze 

projecten kan met de subsidie extra aandacht komen voor klimaatadaptatie. De lijst met projecten is 

opgenomen in bijlage 1. Al deze projecten zijn ook terug te vinden in de meerjarenplanning vanuit 

het strategisch beheerplan. Het is dus een verhoging van de integraliteit van de al geplande 

projecten.  

 

3. De regionale samenwerking wordt versterkt door de gezamenlijke subsidieaanvraag 

Om te komen tot de subsidieaanvraag is een lokale en regionale risicodialoog doorlopen. De 

uitkomsten van de lokale risicodialoog zijn vastgelegd in het Strategisch Plan Klimaatadaptatie, de 

uitkomsten van de regionale risicodialoog zijn vastgelegd in de Regionale Actieagenda 

Klimaatadaptatie Zuid-Kennemerland. De subsidieaanvraag wordt regionaal ingediend met de 

gemeente Velsen als penvoerder, waarna de subsidie wordt verdeeld over de gemeenten die 

deelnemer zijn in de regio. Alle stukken zijn regionaal voorbereid. Jaarlijks moet de voortgang 

worden gerapporteerd, wat ervoor zorgt dat we elkaar regelmatig blijven zien. Kortom, de regionale 

samenwerking wordt versterkt door de gezamenlijke subsidieaanvraag. 

 

4. Met de subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie kunnen meer locaties sneller klimaatadaptief 

worden gemaakt 

De subsidieregeling is bedoeld om klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren.  

De uitvoering van werkzaamheden wordt gesubsidieerd, niet de plankosten. Bij alle locaties waar 

subsidie voor wordt aangevraagd is klimaatadaptatie nog niet expliciet onderdeel van het 

projectvoorstel. Het zijn wel locaties waar een bovengemiddeld risico is op wateroverlast (en vaak 

ook hittestress). Met de subsidie is er een financiële dekking om klimaatadaptatie mee te nemen in 

deze projecten. 

 

5. De subsidieaanvraag leidt niet tot meer projecten, wel tot completere projecten 

Voor de komende jaren is er al een grote investeringsopgave en daarmee een grote werkdruk. Om te 

zorgen dat het uitvoerbaar is, zijn alleen projecten opgedragen als er al werkzaamheden gepland 

waren. Hiermee gaat het alleen om een uitbreiding van de projecten en daarmee is het makkelijker 

uit te voeren. Het zijn dus meekoppelprojecten. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Subsidie is alleen beschikbaar voor 1/3e van de uitvoering van werkzaamheden 

De regeling subsidieert alleen 1/3e van de uitvoeringskosten van klimaatadaptieve projecten. Dit 

betekent dat onder meer de kosten voor voorbereiding en begeleiding voor rekening van de 

gemeente zijn. Ook is er nog 2/3e financiering nodig vanuit andere bronnen. Voorgesteld wordt om 

de benodigde dekking te zoeken in de gangbare beheerbudgetten, eventueel aangevuld met 

middelen voor klimaatadaptatie (na vaststelling van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie).    

  

2. Uitvoering dient plaats te vinden voor 1 januari 2028 

De regeling geeft als eis mee dat uitvoering plaats dient te vinden voor 1 januari 2028. Dit betekent 

dat projecten op korte termijn moeten worden opgestart om tijdig uitgevoerd te zijn. Als projecten 

niet op tijd zijn uitgevoerd, dan dient de subsidie te worden terugbetaald. Door het te verbinden aan 

al geplande projecten is de verwachting dat de deadline wordt gehaald. Mocht blijken dat projecten 

naar achteren geschoven worden in de tijd, dan bestaat de mogelijkheid deze te vervangen door 

andere projecten die wel tijdig uitgevoerd kunnen worden. 

 

3. De subsidieaanvraag loopt vooruit op het meerjaren actieplan Groen en Klimaatadaptatie 

Met de subsidieaanvraag wordt invulling gegeven aan het Strategisch Plan Klimaatadaptatie, 

specifiek het meekoppelen bij projecten. Het loopt vooruit op het meerjaren actieplan Groen en 

Klimaatadaptatie, dat in de komende maanden gereed komt.  

 

4. Ondanks de koppeling met al geplande projecten is er extra personele inzet nodig 

In de voor de subsidieregeling ingediende projecten was klimaatadaptatie nog niet of beperkt 

opgenomen. Om het toe te voegen is extra inzet nodig om het goed op te nemen in de 

projectplannen. Hiernaast is inzet nodig voor de financiële afhandeling en verantwoording van de 

subsidieaanvraag. Naar verwachting is de personele inzet binnen redelijke verhoudingen met het 

subsidiebedrag. De gemeente Velsen draagt de rol van kassier, wat betekent dat zij een groot deel 

van de extra inzet voor de financiële afhandeling op zich nemen. 

 

6. Uitvoering 

Uitvoering subsidietraject 

Na goedkeuring van dit collegebesluit wordt de subsidieaanvraag uitgewerkt met de partners in Zuid-

Kennemerland. De subsidieaanvraag wordt medeondertekend, naast vertegenwoordigers van de 

andere gemeenten en het hoogheemraadschap, door Wethouder Berkhout. Het Ministerie van I&W 

toetst de subsidieaanvraag en neemt een besluit. Bij goedkeuring wordt de subsidie gegund aan de 

gemeente Velsen (als penvoerder namens de regio), die het verdeelt over de partners. Jaarlijks wordt 

de voortgang gerapporteerd. Indien er wijzigingen of aanvullingen zijn wordt een nieuwe aanvraag 

(of aangepaste aanvraag) ingediend volgens dezelfde stappen die nu zijn gevolgd. 
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Uitvoering projecten 

Na goedkeuring op de subsidieaanvraag worden de desbetreffende opdrachtgevers/projectleiders 

geïnformeerd dat de subsidie voor hun project is goedgekeurd. Er wordt een plan opgesteld om 

klimaatadaptatie mee te nemen in hun project. Ze geven jaarlijks de voortgang aan. Indien zij de 

planning niet behalen wordt gekeken of een alternatief project mogelijk is. 

 

7. Vervolg 

Na indienen van de subsidieaanvraag zal het ministerie de aanvraag beoordelen en waarschijnlijk 

goedkeuren.  

De projectenlijst wordt dan gebruikt als input voor de raadsinformatiemarkt in het voorjaar van 2023 

waar ideeën over vergroenen en klimaatadaptief maken van de stad worden verzameld. En 

uitgewerkt in het meerjaren actieplan Groen en Klimaatadaptatie.  

Dit actieplan wordt voorgelegd aan de raad inclusief bijbehorende financiële verwachtingen. Na 

goedkeuring door de raad kan gestart worden met het uitvoeren van verrijkte projecten die op een 

meer integrale manier de ambities van de stad realiseren.  

 

8. Bijlage 
Bijlage 1 – Omschrijving projecten Zuid-Kennemerland 


