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Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het klimaat verandert en het is een grote uitdaging om ook de binnenstad en directe omgeving van
Almelo klimaatrobuust te krijgen. Almelo heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij het Rijk en deze is
gehonoreerd. Deze subsidie wordt ingezet om samen met alle betrokkenen een kansendialoog te voeren
en uiteindelijk te komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma van klimaatmaatregelen. De
werkzaamheden dragen bij aan het aanjagen van de strategische doelen van het programma
Duurzaamheid en het programma Binnenstad.

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het voor de subsidieaanvraag ingediende plan van aanpak
“procesondersteuning klimaatadaptie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)” (zie bijlage 1).
2. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden het project “Almelo’s klimaat in stroomversnelling” in
te stellen voor een bedrag van € 240.000.
3. In het vervolg op de subsidieaanvraag ook de uitvoering van het plan van aanpak samen uit te
voeren met Stichting Bomenstad Almelo, Duurzaam Netwerk Almelo en waterschap Vechtstromen.
4. De van het Rijk verkregen subsidie van € 84.000 in te zetten voor dit project.
5. De overige middelen voor € 100.000 te dekken uit “IGOP 2019 onvoorzien blauw”, € 21.000 uit
“IGOP 2019 afkoppelen diversen”, € 25.000 uit programma Duurzaamheid en € 10.000 uit
programma Binnenstad.

Inleiding
Op 26 maart 2019 is door het college besloten om bij het Rijk subsidie aan te vragen voor het werken
aan de klimaatopgave voor de binnenstad en de directe omgeving (BenW1906941). Voor de
subsidieaanvraag is vervolgens een plan van aanpak opgesteld welke op 29 maart 2019 is ingediend.
Het Rijk heeft deze subsidie-aanvraag gehonoreerd en voor het uitvoeren van de werkzaamheden een
subsidie verstrekt van € 84.000.
Deze B&W-nota gaat over het instellen van het project “Almelo’s klimaat in stroomversnelling”. Via dit
project worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens het ingediende plan van aanpak voor de
subsidie-aanvraag. De werkzaamheden sluiten naadloos aan bij het programma Duurzaamheid en het
programma Binnenstad.
De ervaringen die we met dit project in de binnenstad en directe omgeving opdoen en de hulpmiddelen
die we ontwikkelen worden na dit project uitgerold over de gehele stad.
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Beoogd effect
Het versnellen van het proces voor het maken van afspraken met alle betrokkenen over werken aan
klimaatadaptie (kansendialoog), het gezamenlijk prioriteren van maatregelen en het komen tot een
uitvoeringsagenda.
Klimaat is ook een belangrijk onderdeel binnen het programma Duurzaamheid en met dit project zullen
we het programma ondersteunen en extra aanjagen. De werkzaamheden zijn opgenomen in het
vastgestelde programma Duurzaamheid.
Samenwerken is een belangrijk onderdeel binnen het programma Binnenstad en met dit project dragen
we daar aan bij.

Argumenten voor
2.1 Werkzaamheden passen binnen het ingezet beleid
De werkzaamheden sluiten naadloos aan op het programma Duurzaamheid. Als strategisch doel voor
het programma Duurzaamheid is genoemd: Almelo is groener, schoner en beter voorbereid op en
bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering
 In 2022 is de openbare ruimte in Almelo schoner met meer (functioneel en natuurlijk) groen en
meer open water van goede kwaliteit.
 In 2022 is de openbare ruimte in Almelo beter voorbereid op en bestand tegen wateroverlast en
hittestress.
De werkzaamheden zijn opgenomen in of sluiten naadloos aan op deze doelen en de beoogde
werkzaamheden die we gaan uitvoeren binnen het programma Duurzaamheid. Het gaat om meer groen,
meer water en minder stenen. Vooral meer groen en minder stenen zijn zeer effectief als
klimaatmaatregel.
De werkzaamheden dragen ook deels bij aan doelstellingen van het programma Binnenstad:
 In 2022 is de binnenstad van Almelo aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer met betere
parkeermogelijkheden
 In 2022 is er een betere samenwerking tussen partners in de binnenstad.,
In het plangebied worden ook reguliere onderhoudswerkzaamheden (IGOP) uitgevoerd. Bij het
uitwerken/plannen van de klimaatwerkzaamheden zullen deze op de IGOP-werkzaamheden worden
afgestemd.
2.2 Werkzaamheden sluiten aan bij de afspraken die overheden hebben gemaakt in het Deltaplan en
waaraan de gemeente Almelo zich ook heeft gecommitteerd.
In het Nationaal Bestuursakkoord Klimaatadaptie van 2018 is afgesproken dat elke gemeente deze
werkzaamheden uiterlijk in 2020 heeft uitgevoerd. Met dit project geven we daar invulling aan.
3.1 Partners zijn onderdeel van de aanvraag
Een subsidievoorwaarde is dat er partners nodig zijn. De aanvraag is samen met Stichting Bomenstad
Almelo, Duurzaam Netwerk Almelo en het waterschap Vechtstromen ingediend. Samen met deze
partners zal het project worden uitgevoerd.
4.1 Subsidie is gekoppeld aan plan van aanpak
Door het Rijk is als voorwaarde voor de subsidie aangegeven dat de werkzaamheden conform het
ingediende plan van aanpak uitgevoerd moeten worden.
5.1 Cofinanciering
Een cofinanciering van minimaal 50% is een subsidievoorwaarde. De werkzaamheden maken ook
onderdeel uit van het door de Raad vastgestelde verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2016 t/m 2020
(vGRP). In het vGRP is geld gereserveerd voor onderhoudswerkzaamheden, voor klimaatbewust
ontwerpen en Klimaat Actieve Stad. Dit zijn reguliere werkzaamheden die onder de voorwaarden van
de subsidie vallen en ingezet mogen worden als cofinanciering. Het is dus logisch om vanuit het vGRP
bij te dragen aan dit project.
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Het project draagt bij aan de doelstellingen van het programma Duurzaamheid en het programma
Binnenstad. Beide programma-managers zijn direct betrokken in het project en beide programma’s
dragen ook financieel bij. De bedragen zijn afgestemd met beide programma-managers en ze zijn beide
akkoord.

Kanttekeningen
2.1 Relatie met andere projecten
Er is veel gaande in onze binnenstad. Om te zorgen voor een goede afstemming met andere lopende
zaken hebben we het project direct gekoppeld aan het programma Duurzaamheid en het programma
Binnenstad. Hierdoor zullen we eventuele overlappingen zoveel mogelijk beperken, maar deze kunnen
niet geheel worden voorkomen. Afstemming met andere lopende zaken is een belangrijk aandachtspunt
binnen het project.

Alternatieven
Er is op 26 maart 2019 door het college besloten om de subsidie aan te vragen. Een alternatief is om
het project niet uit voeren en de subsidie terug te laten vloeien naar het Rijk.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
De kosten voor het totale project zijn € 240.000 en worden als volgt gedekt:
- Subsidie van het Rijk (DPRA): € 84.000
- IGOP 2019 onvoorzien blauw: € 100.000
- IGOP 2019 afkoppelen diversen: € 21.000
- Programma Duurzaamheid: € 25.000
- Programma Binnenstad: € 10.000
Er is sprake van lastenuitzetting ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Deze lastenuitzetting
wordt gedekt door een specifieke subsidie van het Rijk en heeft dan ook geen invloed op het
(financiële) herstel van het eigen vermogen. Bij het ambtelijk vooroverleg voor de B&W-nota
(BenW1906941) is aangegeven dat ten aanzien van de goedkeuring door GS geen problemen worden
verwacht. De formele toetsing door GS vindt achteraf plaats op basis van een door de raad
vastgestelde begrotingswijziging.

Uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats t/m december 2020. Er is zowel interne als externe
capaciteit nodig. De interne capaciteit is beschikbaar binnen het team Advies en Projecten van
Uitvoering Fysiek en het team Advies van de Adviespool. Voor de rol van procesmanager/motivator/
aanjager wordt externe capaciteit ingehuurd en dit valt binnen het budget.

Bijlagen
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:
1. Pva_procesondersteuning_regionale_versnelling 1.0 (incl handtekeningen.pdf (onder
registratienummer 02intern-68694)
2. 68694_3.MSG – Toekenning subsidie (onder registratienummer 02intern-68694)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Dit voorstel is opgesteld in overleg met de programmamanager Duurzaamheid, de programmamanager
Binnenstad en met medewerkers van de Adviespool en Uitvoering Fysiek.

Afstemming met portefeuillehouder
Dit voorstel is akkoord bevonden door de portefeuillehouder Van Mierlo (Duurzaamheid). Vanwege het
zomerreces en met het oog op de planning van de werkzaamheden is op ambtelijk niveau afgestemd
met het programma Binnenstad en heeft afstemming met wethouder Van Rees nog niet
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plaatsgevonden. Wel is hij betrokken bij (en heeft hij ingestemd met) de subsidieaanvraag die hieraan
vooraf is gegaan.

Directie-advies
De subsidie-aanvraag is in nauw overleg met de adjunct-directeur afgestemd. Deze B&W-nota gaat over
uitvoering van de werkzaamheden conform de subsidie-aanvraag.
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Regulier via openbaar iBabs.
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