Subsidieregeling Klimaat en Ruimte
U overweegt maatregelen te nemen – of heeft de beslissing al genomen - om uw omgeving
aan te passen aan het klimaat. Daar zijn wij als waterschap heel blij mee. Daarom ondersteunen we uw initiatief graag met een subsidie. Met deze beslisboom ontdekt u voor welke
klimaatadaptieve maatregelen u subsidie kunt aanvragen, hoe hoog deze subsidie is en wat
de voorwaarden zijn. Kijk hier voor veelgestelde vragen.

Start
Bent u eigenaar of huurder van
het perceel of gebouw waar u
klimaatadaptieve maatregelen
wilt nemen?

Huurder

Heeft u toestemming van de
eigenaar van het perceel of
gebouw om klimaatadaptieve
maatregelen te nemen?

Eigenaar

U kunt geen subsidie aanvragen.
U moet eerst toestemming hebben
van de eigenaar van het perceel
of gebouw om klimaatadaptieve
maatregelen te nemen.

Nee

Ja

Buiten het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Wat is het adres waar u klimaatadaptieve maatregelen gaat nemen? Kijk
op deze kaart of u maatregelen kunt
nemen binnen ons beheersgebied.

U kunt geen subsidie aanvragen
bij HHSK want deze postcode valt
niet binnen het beheersgebied van
HHSK. Wellicht zijn er subsidies bij
uw gemeente of uw waterschap.

Net zoals een gemeente gemeentegrenzen
heeft, heeft ook het waterschap grenzen.
Het gebied binnen deze grenzen noemen wij
ons beheersgebied.

Binnen het beheersgebied van HHSK

Welke klimaatadaptieve maatregel(en) neemt u? U kunt subsidie aanvragen voor meerdere maatregelen in één aanvraag.
Bij het nemen van meerdere maatregelen moet u bij één van de
maatregelen aan de minimumeis voldoen die hieronder gevraagd
wordt. Kijk ook naar dit rekenvoorbeeld.

Het vervangen van tegels, asfalt of dak
voor groen

Het opslaan van water in
tuin of huis

De regenpijp van het dak laten uitkomen op
het eigen perceel in plaats van op het riool
(afkoppelen)

Hoeveel m2 tegels, asfalt of dak gaat u
vervangen voor groen?

Hoeveel m3 water gaat u
opslaan?

Hoeveel m2 dak gaat u aansluiten op het
eigen perceel in plaats van op het riool?

Minder dan 15 m2

Vanaf 15 m2

U kunt geen subsidie aanvragen.
Helaas is uw aanvraag te klein.
Om recht te hebben op subsidie
moet u minimaal 15 m2 vervangen
door planten.

Ja

Vanaf 0,5 m3

U kunt geen subsidie aanvragen.
Helaas is uw aanvraag te klein.
Om recht te hebben op subsidie
moet u minimaal 0,5 m3 (is 500 liter)
regenwater kunnen opvangen.

U kunt per m2 € 10 subsidie ontvangen.

U kunt uw subsidie
aanvragen via het
aanvraagformulier
voor subsidie minder
dan € 2.000. Aanvragen kan na uitvoering
van de maatregelen,
uiterlijk drie maanden na uitvoering.

Minder dan 0,5 m3

Vanaf 10 m2

U kunt geen subsidie aanvragen.
Helaas is uw aanvraag te klein.
Om recht te hebben op subsidie
moet minimaal 10 m2 dak op de
regenpijp zijn aangesloten.

U kunt per m3 € 300 subsidie ontvangen.

Is uw subsidieaanvraag minder dan € 2.000?

Minder dan 10 m2

Nee

U kunt uw subsidie aanvragen via het aanvraagformulier
voor subsidie vanaf € 2.000. Aanvragen moet vóór
uitvoering van de maatregelen, uiterlijk acht weken van
tevoren. Na uitvoering bevestigt u dat de maatregelen zijn
uitgevoerd via het vaststellingsformulier voor subsidie
vanaf € 2.000, uiterlijk drie maanden na uitvoering.

U kunt per m2 € 20 subsidie ontvangen.

Is de locatie van de
maatregelen binnen
bebouwd gebied? Op
de kaart bebouwd
gebied kunt u dit
controleren.

Ja

Nee

U kunt geen subsidie aanvragen. Subsidies vanaf € 2.000 gelden alleen voor bebouwd gebied.

Bebouwd
gebied zijn
gebieden waar
weinig groen en
water ligt waardoor klimaatverandering grotere
gevolgen heeft.

