
Subsidie voor klimaat-
maatregelen op bestaande
bedrijventerreinen
 Gemeente Deventer

Inspiratie, informatie en hulp
Op de site www.deventerstroomt.nl vertellen bewoners en bedrijven welke energie- 
en/of klimaatmaatregelen zij hebben genomen. Bekijk bijvoorbeeld ‘Buren in actie’ 
via het A-Z keuzemenu rechts bovenaan de website. In dit menu vind je ook
de keuze ‘Duurzame bedrijventerreinen’. Daar tref je bijvoorbeeld ook:

De Handreiking duurzame bedrijventerreinen
Scan de QR-code hiernaast en kom meteen op de juiste pagina uit.

Groene gezonde bedrijventerreinen
Scan de QR-code hiernaast en kom meteen op de juiste pagina uit.

KLIMAATMAKELAAR
Heb je vragen over klimaatmaatregelen, wil je advies of heb je hulp nodig?
Neem dan contact op met de Deventer klimaatmakelaar via:

         klimaatadaptatie@deventer.nl

Klimaatmaatregelen op bedrijven-
terreinen zorgen voor:

KLIMAATMAATREGELEN BEDRIJVENTERREIN  |  WWW.DEVENTER.NL

Fo
to

: B
er

gw
ei

de
 4

 - 
N

oo
rd

Mede mogelijk gemaakt door:

Aantrekkelijker bedrijventerrein

Gezonde werkomgeving 

Prettige werkplek

Hogere arbeidsproductiviteit

Minder kans op wateroverlast

Minder kans op hitte en droogte

Meer biodiversiteit

Betere en duurzame uitstraling



Een prettige en gezonde werkomgeving
voor werknemers en bedrijven op
bestaande bedrijventerreinen

Vaste regeling
Subsidies afkoppelen regenwaterafvoer

Bedrijventerreinen liggen vol met grote dakoppervlaktes die veel regenwater opvangen en 
afvoeren. Dit schone regenwater gaat meestal naar het riool. Is uw bedrijfspand aangesloten 
op het openbaar, gemengd rioolstelsel? Dan kunt u uw regenpijp afkoppelen van de riolering. 
U kunt hier subsidie voor aanvragen.

Voor nieuwbouw of transformatie van een bedrijfspand gelden verplichte eisen voor klimaat-
maatregelen op eigen terrein (zoals afkoppelen van het riool). Deze maatregelen vallen niet 
onder de afkoppelsubsidie.

KLIMAATMAATREGELEN BEDRIJVENTERREIN  |  WWW.DEVENTER.NL

Subsidies voor klimaatmaatregelen

Een groen en aan het klimaat aangepast bedrijventerrein is positief voor de aantrekkingskracht 

van en het werkklimaat op het bedrijventerrein. Maatregelen om aan klimaatverandering aan te 

passen (klimaatmaatregelen), helpen wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen. Een groen 

en koel terrein is ook goed voor de gezondheid van de werknemers en de arbeidsproductiviteit.

KLIMAATMAATREGELEN DIE BEDRIJVEN KUNNEN NEMEN
A. Verminderen van hitte
Dit zijn maatregelen die op een natuurlijke wijze - dus zonder gebruik van energiebronnen - 

de temperatuur helpen verlagen. Hierbij valt te denken aan een groen of wit dak, een groene 

gevel, het groener maken van de buitenruimte, een groene erfafscheiding of het creëren van 

schaduw.

B. Verminderen van droogte
Deze maatregelen zorgen er voor dat regenwater niet meer direct in het riool verdwijnt.  

Het regenwater wordt zoveel mogelijk naar begroeiing geleid en/ of krijgt de kans om zo veel 

mogelijk te infiltreren in de bodem. Dat kan bijvoorbeeld met doorlatende verharding, 

de aanleg van een wadi of vijver en het verwijderen van verharding.

C. Voorkomen van wateroverlast
Waterhinder en wateroverlast verminderen kan door regenwater niet meer direct naar het riool 

af te voeren, maar langer vast te houden op de plek waar het valt. Dat kan bijvoorbeeld met 

een groen dak. Voor het vasthouden en de infiltratie van regenwater kun je denken aan wadi’s 

en vijvers, infiltratiekratten en beplanting. Regenwater naar het oppervlaktewater leiden kan in 

sommige gevallen ook een goede oplossing zijn.

Kijk voor de subsidieverordening en -voorwaarden op:
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/afkoppelen-regenwater-subsidie

of scan de QR-code hiernaast.

Kijk voor de subsidieverordening en -voorwaarden op:
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/subsidie-klimaatadaptieve-maatregelen-voor-bedrijven

of scan de QR-code hiernaast.
Mede mogelijk gemaakt door:

Tijdelijke regeling
Subsidies voor klimaatmaatregelen door bedrijven
op bestaande bedrijventerreinen

Naast de bestaande subsidie voor het afkoppelen van regenwater heeft de gemeente 
Deventer in het kader van het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen (TBBT) tijdelijk 
een aanvullende subsidiemogelijkheid voor bedrijven op de bedrijventerreinen Bergweide 3, 
4 en 5, het Havenkwartier, Kloosterlanden en De Weteringen. Dit zijn de spelregels:

• De subsidie bedraagt 50% voor de uitvoering van klimaatmaatregelen tot maximaal 
• € 5.000,- per bedrijf;
• Een maatregel die in aanmerking komt voor de bestaande gemeentelijke subsidie voor het • 
• afkoppelen van regenwater, komt niet in aanmerking voor de tijdelijke subsidie voor klimaat-
• maatregelen door bedrijven op bestaande bedrijventerreinen.

Let op: in totaal is er nu € 30.000,- beschikbaar. Wees er snel bij, want op is op.


