Subsidie voor
klimaatadaptatie
Samenvatting

“Niemand is
verantwoordelijk
voor het weer,
zelf kan je wel
maatregelen
nemen’’
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Subsidie voor
klimaatadaptatie
Het klimaat in Nederland verandert: het weer wordt warmer, natter, droger en extremer. Om de
negatieve gevolgen van klimaatverandering in Nederland tegen te gaan, is het belangrijk dat wij ons
aanpassen. Bijvoorbeeld door het aanplanten van meer groen en het opvangen van water in de stad.
Dit noemen we klimaatadaptatie.
Naast overheden en het bedrijfsleven kunnen ook bewoners een belangrijke rol spelen bij het aanpassen van onze
omgeving. Veel tegels in de tuin betekent bijvoorbeeld dat het riool sneller overloopt. Gebrek aan groen zorgt
voor meer hitte in huis.
Daarom heeft de Gemeente Breda de subsidie ‘Water en groen’ beschikbaar gesteld per 1 april 2020. Bewoners
kunnen subsidie aanvragen voor groene daken, ontstenen en vergroenen van hun tuin, regenwatervoorzieningen
en geveltuintjes.
De Gemeente Breda en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar deze regeling en hebben gevraagd
hoe inwoners aankijken tegen de nieuwe subsidieregeling. De vragenlijst is ingevuld door 955 mensen.
Bredanaars met een hoge opleiding én eigenaars van koopwoningen deden vaker mee aan het onderzoek.
Een deel van deze Bredanaars wordt volgend jaar uitgenodigd voor een vervolgonderzoek om de effecten van
de inzet van de subsidieregeling verder te kunnen meten. Ook doen we onderzoek onder inwoners die gebruik
gemaakt hebben van de subsidie.
Om de mening van inwoners uit Breda beter te begrijpen, zochten de onderzoekers een antwoord op de
volgende drie vragen:
• Hoe kijken inwoners van Breda naar klimaatverandering en wat zijn hun ervaringen met extreem weer?
• Welke maatregelen hebben inwoners van Breda al getroffen, en waarom nemen ze maatregelen?
• Wat vinden inwoners van Breda van de subsidie ‘Water en groen’ en zijn zij van plan om gebruik te maken
van de subsidie?
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De Gemeente Breda gebruikt deze onderzoeksresultaten om het beleid te verbeteren. Eind 2020 zal er een
vervolgonderzoek gedaan worden naar mensen die gebruik hebben gemaakt van de subsidie ‘Water en groen’
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1. Hoe kijken inwoners van Breda naar klimaatverandering?
De resultaten laten zien dat een grote meerderheid van de inwoners zegt dat klimaatverandering bestaat,
veroorzaakt wordt door mensen en negatieve gevolgen zal hebben. Daarnaast denken ook veel mensen dat
klimaatverandering gevolgen zal hebben voor hun eigen omgeving. Ze denken dat deze gevolgen nu al of in
de nabije toekomst voelbaar zullen zijn. Veel inwoners, ongeveer de helft, hebben ook ervaring met extreem
weer, voornamelijk overlast door hitte en droogte. Ook heeft een derde van de mensen overlast gehad van
water.
Figuur 1. Meningen over klimaatverandering. In het oranje is aangegeven welk percentage deelnemers het een beetje tot
helemaal oneens is met de stelling. In het blauw is aangegeven welk percentage van de deelnemers het een beetje tot
helemaal eens is met de stelling. In het grijs is het percentage van de deelnemers weergegeven dat het eens noch oneens
met de stelling is. Dit is ook van toepassing op andere figuren in dit rapport met dezelfde weergave.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Figuur 1 laat zien welk percentage van de Brenaars het in meer of mindere mate eens is met vijf stellingen over klimaatveranderingen.
• 95% van de Bredanaars is het eens met de stelling “Ik geloof dat klimaatverandering bestaat”, 2% is het eens noch oneens
en 2% is het oneens met deze stelling.
• 85% van de Bredanaars is het eens met de stelling “De voornaamste oorzaak van klimaatverandering is menselijk gedrag”,
6% is het eens noch oneens en 9% is het oneens.
• 86% van de Bredanaars is het eens met de stelling “Klimaatverandering zal ernstige negatieve gevolgen hebben”,
8% is het eens noch oneens en 6% is het oneens.
• 85% van de Bredanaars is het eens met de stelling “Klimaatverandering zal invloed hebben op mijn lokale omgeving”,
9% is het eens noch oneens en 6% is het oneens.
• 28% van de Bredanaars is het eens met de stelling “Het zal nog lang duren voordat de gevolgen van klimaatverandering
merkbaar worden”, 12% is het eens noch oneens en 60% is het oneens.

2. Welke maatregelen hebben inwoners van Breda genomen?
De meest genoemde maatregelen die Bredanaars hebben genomen zijn de aanleg van groene tuinen en het
aanbrengen van zonwering. De helft van de inwoners heeft dit gedaan. Oplossingen als een groen dak of een
vijver worden minder genoemd.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen meer gemotiveerd zijn om maatregelen te nemen wanneer zij meer
risico’s van extreem weer ervaren voor hun woning en gezondheid. Inwoners die zichzelf verantwoordelijk
voelen en denken dat maatregelen kunnen helpen, zijn ook meer gemotiveerd om iets te doen.
Ondanks dat een groot deel van de ondervraagden het vrij kostbaar vindt om maatregelen te treffen, vormen
de kosten geen obstakel. Daarnaast is het opvallend dat er geen verband lijkt tussen de hoogte van het
inkomen en de keuze om wel of geen maatregelen te treffen.
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Figuur 5. Welke klimaatadaptieve maatregelen hebben inwoners van Breda al? Of zijn zij van plan te nemen?
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Figuur 5 laat zien welke klimaatadaptieve maatregelen de inwoners van Breda al hebben genomen
of welke zij van plan zijn te nemen.
• 16% van de Bredanaars heeft een geveltuintje, 3% is het zeker wel van plan, 5% is het
waarschijnlijk wel van plan, 14% is het waarschijnlijk niet van plan, 19% is het zeker niet van plan
en voor 43% is het niet van toepassing.
• 1% van de Bredanaars heeft een groen dak, 4% is het zeker wel van plan, 7% is het waarschijnlijk
wel van plan, 19% is het waarschijnlijk niet van plan, 26% is het zeker niet van plan en voor 43%
is het niet van toepassing.
• 42% van de Bredanaars heeft geïsoleerd, 9% is het zeker wel van plan, 9% is het waarschijnlijk
wel van plan, 9% is het waarschijnlijk niet van plan, 7% is het zeker niet van plan en voor 24% is
het niet van toepassing.
• 9% van de Bredanaars heeft de regenpijp afgekoppeld, 3% is het zeker wel van plan, 9% is het
waarschijnlijk wel van plan, 23% is het waarschijnlijk niet van plan, 19% is het zeker niet van plan
en voor 37% is het niet van toepassing.
• 15% van de Bredanaars heeft een regenton, 7% is het zeker wel van plan, 14% is het
waarschijnlijk wel van plan, 18% is het waarschijnlijk niet van plan, 16% is het zeker niet van plan
en voor 30% is het niet van toepassing.
• 19% van de Bredanaars heeft een schaduwdoek, 9% is het zeker wel van plan, 12% is het
waarschijnlijk wel van plan, 16% is het waarschijnlijk niet van plan, 20% is het zeker niet van plan
en voor 24% is het niet van toepassing.
• 43% van de Bredanaars heeft een groene tuin, 4% is het zeker wel van plan, 5% is het
waarschijnlijk wel van plan, 10% is het waarschijnlijk niet van plan, 6% is het zeker niet van plan
en voor 32% is het niet van toepassing.
• 11% van de Bredanaars heeft een vijver, 1% is het zeker wel van plan, 2% is het waarschijnlijk wel
van plan, 9% is het waarschijnlijk niet van plan, 44% is het zeker niet van plan en voor 33% is het
niet van toepassing.
• 50% van de Bredanaars heeft zonwering, 7% is het zeker wel van plan, 9% is het waarschijnlijk
wel van plan, 12% is het waarschijnlijk niet van plan, 8% is het zeker niet van plan en voor 14% is
het niet van toepassing.
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3. Wat is de mening van inwoners over de subsidie ‘Water en groen’?
Inwoners van Breda zijn positief over de subsidiemaatregel ‘Water en Groen’. Relatief veel respondenten
(41%) geven aan dat ze van plan zijn een subsidieaanvraag te doen. Daarnaast is een meerderheid van de
respondenten het eens met de stelling dat de beschikbaarheid van de subsidie hen motiveert om meer
maatregelen te nemen. Naast de hoogte van het subsidiebedrag vinden mensen ook de mogelijkheid om
informatie of advies te krijgen, belangrijk.
Figuur 10. Mate waarin verschillende aspecten de keuze om subsidie aan te vragen beïnvloeden.

In welke mate zou uw keuze om subsidie voor maatregelen tegen overlast
door extreem weer aan te vragen beïnvloed worden door:

Figuur 10 laat zien in welke mate verschillende aspecten de keuze om subsidie aan te vragen beïnvloeden.
• 66% van de Bredanaars geeft aan dat de hoogte van het subsidiebedrag zeker een rol speelt bij de keuze om subsidie aan te
vragen, 13% is neutraal en bij 21% speelt het geen rol.
• 75% van de Bredanaars geeft aan dat de mogelijkheid om informatie te krijgen over verschillende maatregelen zeker een rol
speelt bij de keuze om subsidie aan te vragen, 11% is neutraal en bij 14% speelt het geen rol.
• 66% van de Bredanaars geeft aan dat de mogelijkheid om persoonlijk advies te krijgen over welke maatregelen kunnen worden
genomen zeker een rol speelt bij de keuze om subsidie aan te vragen, 12% is neutraal en bij 21% speelt het geen rol.
• 56% van de Bredanaars geeft aan dat de mogelijkheid om samen met anderen subsidie aan te vragen zeker een rol speelt bij de
keuze om subsidie aan te vragen, 16% is neutraal en bij 28% speelt het geen rol.
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