
 

 

 

 

Aan de gemeenteraad 

Zaaknummer  704285 

 

 

 

Onderwerp:    Subsidieregeling groenblauwe initiatieven 
  
Kernboodschap  

 

In 2020 zijn twee subsidieregelingen ingesteld om plannen op het gebied van klimaatadaptatie en 

eetbare stad te stimuleren. De regelingen zijn geëvalueerd en hebben hun nut bewezen. In het 

licht van de ambities van het coalitieakkoord en de opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, 

leefbaarheid en biodiversiteit is er echter meer nodig. Daarom heeft het college besloten een 

nieuwe, laagdrempelige subsidieregeling in te stellen die groenblauwe initiatieven faciliteert en 

daarmee bijdraagt aan een leefbare, groene en klimaatadaptieve stad. 

 

Voorstel 

 

1. Kennis te nemen van de voorgestelde subsidieregeling  'Groenblauwe Initiatieven Gemeente 

Arnhem' en de toelichting daarop. 

2. Voor deze subsidieregeling € 1.000.000 beschikbaar te stellen en de begrotingswijziging 

subsidieregeling groenblauwe initiatieven (23-002) vast te stellen. 

 

Inleiding  

 

Met het instellen van de subsidieregelingen 'Eetbare Stad' en 'Initiatieven Klimaatadaptatie' in juli 

2020 is ook afgesproken de regelingen uiterlijk begin 2023 te evalueren en eventueel een vervolg te 

geven. In het licht van de ambities van het coalitieakkoord en de opgaven op het gebied van 

klimaatadaptatie, leefbaarheid en biodiversiteit heeft dat vervolg bovendien een extra dimensie 

gekregen.  

 

De regelingen hebben hun nut bewezen en zijn de afgelopen twee jaar door ruim 550 

initiatiefnemers benut om hun plannen op het gebied van klimaatadaptatie en eetbare stad mede 

mogelijk te maken. Daarmee is in totaal € 640.000 aan subsidie besteed op een totale investering 

van ruim € 1.288.432. Het resultaat daarvan is dat de stad is verrijkt met onder meer 12.419 

vierkante meter groen terrein, 1.800 vierkante meter aan stadslandbouw, 11.377 vierkante meter 

aan groene daken en verschillende vormen van waterinfiltratie en opslag waaronder 154 

regentonnen (stand van zaken op 1 november 2022). 

 

Op basis van de ervaringen moet echter ook worden geconstateerd dat niet iedereen de regelingen 

weet te vinden en te gebruiken. Bovendien brengt de opzet van met name de regeling voor 

klimaatadaptatie onbedoelde beperkingen met zich mee. Daarmee is de regeling onvoldoende 



 

 

 

toegesneden op de soms beperkte financiële mogelijkheden van bewoners en ondernemers en op 

de ambitie de stad radicaal te vergroenen. 

De nieuwe subsidieregeling is gebaseerd op de ervaringen van de afzonderlijke regelingen en de 

verwachtingen en wensen van bewoners en belangenorganisaties in de stad. De regeling is 

toegesneden op de ambitie ‘radicaal vergroenen’ en de groeiende noodzaak particuliere terrein- en 

vastgoedeigenaren te verleiden op eigen terrein met klimaatadaptatie aan de slag te gaan met 

groene (al of niet eetbaar) en blauwe maatregelen. 

 

Met de nieuwe subsidieregeling wordt ingezet op een laagdrempelig en robuust instrument dat 

initiatieven in de stad op het gebied van klimaatadaptatie, stadslandbouw en vergroening stimuleert 

en ondersteunt. Daarmee worden de subsidiemogelijkheden niet alleen toegankelijker gemaakt, 

maar wordt ook de (financiële) ruimte vergroot voor álle bewoners, ondernemers, corporaties, 

instellingen en andere eigenaren van vastgoed en terreinen van de stad. Op die manier wordt 

maximaal bijgedragen aan het vergroenen van de stad en daarmee expliciet aan klimaatadaptatie, 

biodiversiteit, lokaal voedsel en leefbaarheid. 

 

Beoogd effect 

 

Initiatieven in de stad op het gebied van klimaatadaptatie, stadslandbouw en vergroening worden 

optimaal ondersteund met een robuuste en laagdrempelige subsidieregeling. Daarmee wordt 

bijgedragen aan een leefbare, groene en klimaatadaptieve stad. 

 

Argumenten 

 

1.1 De raad is bevoegd te besluiten over uitnamen uit de bestemmingsreserve 

Klimaatadaptatiefonds. 

De middelen voor de financiering van de subsidieregeling zijn beschikbaar binnen de begroting 

in de bestemmingsreserve klimaatadaptatiefonds. Het college is bevoegd te besluiten over de 

subsidieregelingen. De raad is bevoegd te besluiten over uitnamen uit de bestemmingsreserve. 

De regeling kan pas bekend worden gemaakt en daarmee in werking treden nadat de raad een 

positief besluit heeft genomen over het beschikbaar stellen van de middelen 

 

Kanttekeningen en risico's 

 

1.1 Waarom groenblauwe initiatieven op particulier terrein subsidiëren?  
 De ruimte in de stad is voor ongeveer 75% particulier eigendom. De stad vergroenen en 

klimaatadaptief inrichten kan daarom alleen wanneer wij samen werken met de stad 

(bewoners, ondernemers, corporaties, vastgoedeigenaren en instellingen). In de openbare 

ruimte zijn wij zelf aan zet om te vergroenen en klimaatadaptieve maatregelen door te voeren. 

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen kunnen wij klimaatadaptieve maatregelen in de ruimtelijke 

regelgeving verankeren. Maar, in de bestaande stad waar klimaatgerelateerde problematiek 

veelal een aanzienlijke rol speelt, kunnen wij bewoners en ondernemers alleen maar 

stimuleren maatregelen te nemen. Juist omdat de bestaande stad een gegeven is waar vele 

belangen een rol spelen, kunnen de kosten een bezwaar zijn. Onze subsidie kan daarbij de 

doorslag geven groenblauwe maatregelen toch uit te voeren.  



 

 

 

 

1.2 Het subsidiëren van groenblauwe maatregelen op particulier terrein kent risico's.  
 In theorie is er een kans dat de subsidie (mede) wordt aangewend voor het verfraaien van 

particulier terrein zonder klimaatadaptieve effecten (oneigenlijk gebruik). Hier geldt dat in het 

voortraject (inclusief het verplichte vooroverleg van plannen, toelichting en uitvoering) en het 

verzoek zelf voldoende waarborgen zitten om dergelijke risico's tot een redelijk en 

aanvaardbaar minimum te beperken. In de regeling zelf zijn criteria opgenomen die het 

mogelijk maken een subsidie bij een vermoeden van oneigenlijk gebruik te weigeren. 

 

Participatie 

 

De herziening van de subsidieregeling is gebaseerd op de ervaringen met de subsidieregelingen 

‘Initiatieven Klimaatadaptatie’ en ‘Eetbare Stad’, de input van initiatiefnemers die op de genoemde 

regelingen een beroep hebben gedaan en op de adviezen van het Platform Arnhem 

Klimaatbestendig.      

 

Financiën 

 

Het voorgestelde subsidiebedrag van € 1.000.000 voor financiering van de voorliggende 

subsidieregeling is gebaseerd op het gebruik van de bestaande subsidieregelingen ‘Initiatieven 

Klimaatadaptatie’ en ‘Eetbare Stad’ en de ambities van het vigerende beleid en het 

coalitieakkoord. Binnen de begroting is in de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds 

voldoende dekking aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De subsidieregeling voorziet door haar opzet altijd in een cofinanciering van de initiatiefnemer(s) 

variërend van 70% tot 35% afhankelijk van de aanvraag en de plek in de stad waar de 

groenblauwe maatregelen worden gerealiseerd.  

 

bedragen Exploitatiebegroting Begroting

x € 1.000 2023 2024 2025 2026

Lasten

Programma S12 Wonen en leefomgeving 1.000

1.000 0 0 0

Baten

Programma …

0 0 0 0

Exploitatieresultaat -1.000 0 0 0

Mutaties reserves

Toevoegingen 0 0 0 0

Onttrekkingen 1.000 0 0 0

1.000 0 0 0

Totaal Resultaat 0 0 0 0

Meerjarenraming



 

 

 

Door middel van de bijgevoegde begrotingswijziging wordt € 1.000.000 onttrokken aan de 

bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds ten behoeve van de dekking van de subsidieregeling 

'Groenblauwe Initiatieven Gemeente Arnhem' in programma S12 Wonen en Leefomgeving. 

 

Uitvoering 

 

De subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking ervan. Jaarlijks wordt verslag 

gedaan van de bestedingen en de behaalde resultaten. 

 

Communicatie 

 

We communiceren na het besluit actief over de nieuwe subsidieregeling. Aanvullende 

communicatie vindt plaats via de gemeentelijke website, intranet, de reguliere media, sociale 

media en via de websites van lokale netwerken als Groen Arnhem en Platform Arnhem 

Klimaatbestendig. 

 

Bijlagen 

 

Stukken voor gemeenteraad 

− Collegebesluit subsidieregeling 'Groenblauwe Initiatieven Gemeente Arnhem' 

− Begrotingswijziging 23-002 

 

  



 

 

 

 

  

Besluit van   

   
Zaaknummer  704285 

 

  

  

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 

  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2022, nummer: 704285; 

  

gelet op artikel 189 en artikel 192 van de Gemeentewet; 

  

besluit: 

  

1. De begrotingswijziging subsidieregeling groenblauwe initiatieven (23-002) vast te stellen. 

  

  

  

De griffier, De voorzitter, 

        


