
Aan de slag met meer groen en minder 
tegels of goede regenwateroplossingen?  
Vraag de klimaatsubsidie aan en krijg een deel van de kosten vergoed

Hoosbuien, extreme hitte en lange droge periodes komen steeds vaker voor. Jij kunt jouw tuin en omgeving 
hierop voorbereiden. Zo houd je droge voeten na een � inke hoosbui, blijft het koeler tijdens hete dagen en is jouw 
omgeving een � jne plek voor vogels en insecten! 

Om je daarbij te helpen, stelt gemeente Raalte een klimaatsubsidie beschikbaar. Inwoners, bedrijven, verenigingen 
en stichtingen kunnen deze subsidie aanvragen. Zo zorgen we samen voor meer groen, minder tegels en goede 
regenwateroplossingen.

Maatregel

1 Afkoppelen regenwater Tussen de €3,- en €4,- per m2

5 Een boom planten € 35,- per boom

2 Bestrating weghalen en vergroenen € 4,- per m2 

3 Groen dak € 8,- per m2 

4 Regenton, -zuil en/of -schutting € 20,- per regenton of -zuil
€ 25,- per deel regenwaterschutting

6 Voorziening nuttig gebruik van regenwater € 100,- per m3

Subsidie

*Bekijk voor de aanvullende voorwaarden de website: www.raalte.nl/klimaatsubsidie

De subsidie is beschikbaar voor 6 maatregelen:



Inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen of Verenigingen van Eigenaren? 
 Je kunt de klimaatsubsidie aanvragen als je eigenaar bent van de tuin of het pand waar de maatregelen   
 worden uitgevoerd.

- Huurder? 
Voor een aantal maatregelen heb je schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder.

- Heb je een goed idee om Raalte te vergroenen? Wil je bijvoorbeeld samen met jouw buren een   
 pleintje in jouw buurt aanpakken?
 Ook dan kun je gebruik maken van de klimaatsubsidie. Neemt contact op voor de mogelijkheden door te   
 mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl. 

Voor wie is de klimaatsubsidie?

Meer informatie over de subsidie 
of de subsidie aanvragen? 

Ga naar www.raalte.nl/klimaatsubsidie of scan deze 
QR-code met de camera van jouw smartphone of tablet.

In 7 stappen maak jij jouw tuin of omgeving een stukje groener 
en regenbestendiger

  Bepaal welke van de zes maatregelen je wilt uitvoeren.

   Bekijk de voorwaarden op www.raalte.nl/klimaatsubsidie om te controleren of je subsidie krijgt.
  Is jouw huis gebouwd na 2021? Dan krijg je bijvoorbeeld geen subsidie. Twijfel je of je subsidie krijgt? 
  Neem contact met ons op door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl.  

   Gebruik de rekentool op de website om uit te rekenen hoeveel subsidie je kunt krijgen.

   Tijd om de handen uit de mouwen te steken! Voer de gekozen maatregelen uit.
  Vergeet niet om vooraf en achteraf een foto te maken, deze heb je nodig bij het aanvragen van de subsidie.

   Vraag de subsidie aan via de website.
  Het is belangrijk dat je jouw subsidieaanvraag indient in hetzelfde jaar en binnen zes maanden nadat je   
  de maatregel hebt uitgevoerd. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst totdat het   
  vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Is het jaarlijkse subsidieplafond bereikt? Dan wordt jouw aanvraag 
  afgewezen.

   Hebben we je subsidieaanvraag ontvangen? Dan ontvang je van ons een bevestigingsmail.

   Binnen acht weken hoor je van ons via de mail of jouw aanvraag is goedgekeurd en wanneer je 
  het geld ontvangt.
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