
Veelgestelde vragen over de subsidieregeling 
‘Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 
2021-2023’ 

Algemene vragen 
Voor meer informatie over de voorwaarden van subsidieregeling lees eerst onze website 

(externe link) of de uitgebreide toelichting op de subsidieregeling (externe link). Mocht u 

aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl  

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden? 
Er kan voor 3 categorieën subsidie worden aangevraagd: voor de voorbereiding en aanleg 

van groenblauwe schoolpleinen, voor voorbereiding en aanleg van groene daken (denk aan 

materiaalkosten en het maken van het ontwerp) en voor de categorie ‘overig’. 

Voor projecten onder de laatste categorie ‘overige activiteiten’ kunt u indien gewenst contact 

met ons opnemen om uw projectplan te toetsen. Het project moet in ieder geval bijdragen aan 

de ambities van twee van de drie thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde 

leefomgeving. Hoe meer het idee is uitgewerkt, hoe beter we een realistische inschatting 

kunnen maken of de subsidie toegekend kan worden. Er kunnen vooraf echter nooit garanties 

worden gegeven!  

Wat heb ik nodig voor een aanvraag? 
Een overzicht van de benodigde documenten kunt u vinden in het voorbeeld 

aanvraagformulier (pdf) . Denk er bij projecten met beplanting o.a. aan om een 

gespecificeerde plantenlijst aan te leveren waarop u aantoont dat 50 procent van de 

beplanting inheems is.  

Is het mogelijk om een voorbeeld-aanvraagformulier toegestuurd te krijgen? 

U kunt dit voorbeeld van een aanvraagformulier (pdf) downloaden. Per 1 januari 2023 

kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op Klimaatbestendige, groene en gezonde 

steden en dorpen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) (en niet via een pdf-

formulier!). Het digitale aanvraagformulier hoeft niet in een keer ingevuld te worden, 

maar kan ook tussentijds opgeslagen worden en later verder ingevuld worden. 

Hoelang duurt de beoordeling van de subsidie aanvraag en waarna wordt de 

beschikking uitgevoerd? 
De beoordeling van de aanvraag duurt maximaal 13 weken. Als de aanvraag is 

toegewezen duurt het gebruikelijk maximaal een maand voordat u het geld ontvangt. Let 

er op dat de aanvraag moet zijn ingediend vóórdat de uitvoering start.  

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen#voorwaarden-aanvragen
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR662854/5
mailto:klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl
https://www.provincie-utrecht.nl/media/8883
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-12/Voorbeeld%20aanvraagformulier%20subsidie%20klimaatbestendige%2C%20groene%20en%20gezonde%20steden%20en%20dorpen.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-12/Voorbeeld%20aanvraagformulier%20subsidie%20klimaatbestendige%2C%20groene%20en%20gezonde%20steden%20en%20dorpen.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/media/8883
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen#Hoe-subsidie-aanvragen


Aanvragers 
Is het mogelijk een subsidie aan te vragen als huurder van een gebouw of 

terrein?  
Het is mogelijk om als huurder subsidie aan te vragen mits er aangetoond wordt dat er 

toestemming is van de eigenaar/verhuurder. Dit staat ook in de voorwaarden (artikel 5d) van 

de subsidieregeling: d) Indien de subsidiabele activiteit (mede) op gronden van derden wordt 

uitgevoerd, dient er sprake te zijn van voorafgaande toestemming van deze partij. 

Locatie project 
Hoe weet ik of mijn aanvraag in ‘stedelijk gebied’ ligt? 
Op de themakaart Stedelijk gebied (externe link) staat met een roze kleur aangegeven welke 

gebieden in het stedelijk gebied liggen. 

Hoe weet ik of mijn aanvraag in een ‘versteende wijk’ ligt? 
Op de webkaart van ‘Groen in de Buurt’ (externe link) kunt u checken welke wijken als 

‘versteende wijk’ worden gezien, dit zijn de wijken met label F op de kaart. 

Waarom is het subsidiebedrag in niet versteende wijken lager?  
In versteende wijken zijn de gevolgen van klimaatverandering duidelijker merkbaar en is de 

noodzaak om te vergroenen groter. Om initiatieven in de meest versteende wijken te 

stimuleren is de regeling in 2023 aangepast. Dit betekent dat projecten in de minst groene, 

dus meest versteende, wijken meer subsidie kunnen krijgen. Het betreft projecten die 

gerealiseerd worden in wijken met label F in de kaart 'Groen in de Buurt' (externe link). Voor 

deze projecten is de subsidie maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten. Voor 

initiatieven in andere wijken is het subsidiebedrag maximum 50 procent.  

Financiën 
Hoe weet ik of er nog geld beschikbaar is vanuit de subsidieregeling?  
Het wordt op de website vermeld als het subsidieplafond bijna bereikt is. Bij twijfel kunt ook 

een mail sturen naar klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl 

Voor hoeveel cofinanciering moet ik zorgen? 
Voor subsidieaanvragen binnen de categorieën ‘schoolpleinen’ en ‘overige activiteiten’ geldt 

voor projecten binnen ‘versteende wijken’ een minimum van 25 procent co-financiering. Voor 

alle andere projecten geldt een minimum van 50 procent cofinanciering. Deze co-financiering 

mag ook uit andere subsidies komen. 

Wat moet er zichtbaar zijn op mijn bankafschrift? 
Het adres op het bankafschrift moet overeenkomen met het adres op het aanvraagformulier 

en indien van toepassing ook op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien dit 

afwijkt, dan moet er een verklaring worden aangeleverd. Transacties mogen niet zichtbaar 

gemaakt zijn. Het bankafschrift moet worden aangeleverd in PDF. 

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=52853aa6c959484aa2c12615d2973ff0
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=a720ad3a81c0497b88e50cf01a2a0175
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=a720ad3a81c0497b88e50cf01a2a0175
mailto:klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl


Schoolpleinen 
Op de website Utrechtseschoolpleinen (externe link) kunnen scholen inspiratie vinden voor 
groen-blauwe schoolpleinen. Hier vindt u informatie over o.a. een stappenplan, menukaart 
met voorbeelden, financieringsmogelijkheden en onderzoeken naar groene schoolpleinen. 
Ook worden er tips gedeeld om met plezier van start te gaan met groen-blauwe schoolpleinen. 
Op deze website vindt u ook een helpdeskfunctie. 

Is het mogelijk om vanuit ons schoolbestuur meerdere aanvragen, dus voor 

iedere school/ieder project een aparte aanvraag, in te dienen? 
Dat kan. Voorwaarde is dat het niet over een vergelijkbare activiteit op hetzelfde perceel gaat 

waarvoor in het verleden al subsidie verleend werd.   

Kan een aanvraag opnieuw worden ingediend in een volgende subsidieronde 

als het budget voor een subsidieronde op is? 
Zeker! U moet dan wel opnieuw een aanvraag indienen. Wij kunnen deze niet automatisch 

doorschuiven naar het volgende jaar.  

Niet alle schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk. Kan er ook een aanvraag 

worden ingediend voor schoolpleinen die niet openbaar toegankelijk zijn?  
Bij voorkeur vragen we aan de school om de het schoolplein openbaar toegankelijk te maken. 

Het is namelijk fijn als ook andere kinderen buiten de schooltijd van een mooi groen 

schoolplein kunnen profiteren. Echter, het ligt bij de school om dit zelf te bepalen. We stellen 

dit niet als harde voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Andere activiteiten 
Wat voor projecten vallen onder deze categorie? 
Een belangrijke voorwaarde voor de subsidieverlening is dat de projecten substantieel 

bijdragen aan minstens twee van de drie ambities: klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde 

leefomgeving. 

Met projecten die voldoen aan de twee ambities van klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt 

bijvoorbeeld bedoeld: 

- Voorbereiding en uitvoering van een hoogwaardig groen dak, gevelgroen of groene 
bermen met een hoogwaardige biodiversiteitsmix;

- Voorbereiding en uitvoering van andere maatregelen die als wateropvang en infiltratie 
dienen, zoals een regenwatersystem, wadi, regenwatervijver of infiltratiekratten. De 
beplanting draagt bij aan een hogere biodiversiteit in het gebied en de wateropvang 
biedt ruimte aan specifieke fauna;

- Tegels vervangen door groen met minimaal 50 procent inheemse beplanting (zie 
plantenlijst (pdf))

- Aanplanting van (inheemse) bomen;
- Onderzoek naar, of aanleg van innovatieve klimaatadaptieve planten in het stedelijk 

gebied. Die ook bijdragen aan de biodiversiteit.

Met projecten die voldoen aan de twee ambities van klimaatadaptatie en gezonde 

leefomgeving wordt bijvoorbeeld bedoeld: 

- Uitwerking van een lokaal hitteplan;

https://www.utrechtseschoolpleinen.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-12/plantenlijst%202023.pdf


- Aanleg van schaduwplekken met zitmogelijkheden in een wijk;
- Aanleg van klimaatadaptieve sportvelden (openbaar toegankelijk), die bijvoorbeeld

gebruikt worden voor het opvangen van hemelwater.

Met projecten die bijvoorbeeld voldoen aan de twee ambities van biodiversiteit en gezonde 

leefomgeving wordt bijvoorbeeld bedoeld: 

- Projecten met de aanwezigheid van groen dat uitnodigt tot beweging en dat de
biodiversiteit in de stad vergroot;

- Aanplanting van bomen en groen en dit bruikbaar maken: wandelpaden, fietspaden
en bankjes in het groen.

Met projecten die voldoen aan de alle drie ambities van biodiversiteit en gezonde 

leefomgeving en klimaatadaptatie wordt bijvoorbeeld bedoeld: 

- Inhuur van derden voor ondersteuning van voorbereiding en uitvoering van
natuurinclusieve en klimaatadaptieve buurten en bedrijventerreinen;

- Vergroening van parkeerplaatsen met bomen en struiken;
- Ontwikkelen van lesmateriaal voor scholen voor meer bewustwording van

biodiversiteit, gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie.
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