
5 tips om stappen te zetten met de  
impulsregeling KLIMAATADAPTATIE
Steeds meer gemeenten, waterschappen en werkregio’s zijn aan de slag met  

klimaatadaptatie. Via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s zetten ze  

de stap richting uitvoering. Om die uitvoering een impuls te geven, hebben overheden 

in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afgesproken om de komende jaren  

tenminste 600 miljoen euro te investeren. Het Rijk maakt hier 200 miljoen euro  

voor vrij, de lokale en regionale overheden financieren de overige 400 miljoen euro. 

Vanaf januari 2021 is de Impulsregeling Klimaatadaptatie van kracht. 
 

Een vijftal werkregio’s heeft in 2020 deelgenomen aan try-outs* om de  

impulsregeling te testen. Wij hebben hun tips op een rij gezet:
 
 

 

    Maak als werkregio zélf de afweging over de verdeelsleutel.  
 Zo kan de werkregio zelf sturen op waar de middelen ingezet worden. Denk hierbij  

na over vragen als; welk deel besteed je aan projecten van inliggende gemeenten in  

je gebied en welk deel zet je in voor gezamenlijke projecten? Hoe prioriteer je die  

projecten? Op basis van de grootste klimaaturgentie in de regio? 

     Weeg als werkregio af of je de impulsregeling wilt benutten om  
het thema klimaatadaptatie te verbinden aan andere opgaven in  
het gebied of aan andere instrumenten.  
Denk bijv. aan ruimtelijke instrumenten, zoals omgevingsvisies en omgevingsplannen. 

    Regel je mandaat.  
Vaak voelen de mensen die nu samenwerken in de regio zich niet senang bij het  

verdelen van miljoenen euro’s. Organiseer hiervoor mandaat met je bestuurders. 

    Start een klein team in de werkregio dat dit deel trekt.  
 Je hoeft er niet allemaal op te studeren. Betrek wel meteen mensen met expertise  

in financiën en subsidies. 

    Benut de 3 momenten waarop je een aanvraag  
kan indienen in 2021, 2022 en 2023.  
Houd hierbij rekening met partijen die al klaarstaan en partijen die daar meer  

moeite mee hebben, om wat voor reden dan ook. Wees daarin solidair naar elkaar.

1

4

3

5

2

*  De try-out was een waardevolle manier om kansen en kuilen van deze regeling op een veilige manier te ontdekken.  
 We bedanken de volgende regio’s voor hun deelname en inzet: • Twents Waternet: Rik Meijer & Marieke Ekelenkamp 

• Holland Rijnland: Marcel Gordijn & Werncke Husslage • Rijk van Maas en Waal: Mireille Grobben  
• Friesland: Arie van der Sluis & Karel Veeneman • Land van Cuijk: Gisela Berkers & Joost Rooijakkers 

Wil je iets bespreken of vragen? Mail het team van Samen Klimaatbestendig 

Wij staan natuurlijk voor je klaar om je verder op weg te helpen! 

mailto:info@samenklimaatbestendig.nl

