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20 STRATEGIEËN VOOR KLIMAATADAPTATIE

I

n deze bladzijden vatten we de belangrijkste conclusies samen die
we hebben getrokken bij het vergelijken van 18 Klimaatstrategeën
van overheden in de regio Delfland en enkele van daarbuiten.

20 strategieën
bekeken

op zoek
naar goede
voorbeelden

D

e aanleiding van de vergelijking ligt in de vraag van leden uit de
Community of Practice Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad.
Er bestond behoefte aan meer inzicht in de strategieën van andere
gemeenten en regio’s. Hoe zetten zij die strategie op? Welke inhoud
behandelen zij? Op welke manier werken zij samen in de regio? Hoe
regelen andere gemeenten hun financiën? - Een scala aan vragen.
Daaruit ontstond het idee alle strategeiën te verzamelen en te analyseren. Met het nadrukkelijke uitgangspunt te zoeken naar de goede
voorbeelden, en niet te concentreren op de verschillen.

D

e vergelijking betreft een breed scala aan onderwerpen, zowel
wat betreft de vorm en opbouw als de inhoud. We presenteren
in deze samenvatting eerst een vergelijking op een aantal thema’s en
daarna een overzicht van alle documenten met hun meest waardevolle, in het oog springende, voorbeeldwaardige pagina’s. - Sommige
overheden hebben de Strategie nog niet vastgesteld. Deze zijn nog
niet opgenomen in het overzicht, wel worden ze in de tekst benoemd.
Een link naar de achterliggende documenten kunt u vinden op http://
www.klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-11-maart-2021/

Klimaatadaptatiestrategieën
Gemeenten
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Bodegraven-Reeuwijk
Den Haag
Delft
Gouda
Lansingerland
Midden-Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Westland

•
•
•

Amsterdam
Arnhem
Groningen

Provincies
•
•
•

Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Noord Brabant

Regio’s en Waterschappen
•
•
•
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Voorne-Putten
HHS van Delfland
Regio Utrecht Zuid-West
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•
•

rood =
open =

opgenomen in analyse, vastgesteld document
geen aparte klimaatadaptatiestrategie opgesteld of bekend
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doen
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4. We

7. Organisatie

e opzet van de Strategieën is min of meer vergelijkbaar. Alle
documenten bevatten bovenstaande elementen, zij het soms
in wisselende volgorde of prioriteit. Bij de gemeente Delft is bijvoorbeeld veel aandacht voor maatregelen, bij gemeente Westland veel
aandacht voor de rol van de overheid. De Uitvoeringsparagraaf is in
veel gemeenten een apart document, een apart deel van de strategie
of een bijlage bij de strategie. Groningen en Rotterdam presenteren
het hele document als een uitvoerings(gericht)plan, waarbij beide gemeenten toch aan alle bovenstaande onderdelen aandacht schenken.
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A

lle overheden starten met een beschrijving van de problematiek en urgentie van de aanpak van klimaatadaptatie. Daarbij
verwijzen ze zonder uitzonering naar de doelen en ambities van>
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Die beschrijft in het
Deltaplan 2018 (DPRA, 2017) zeven ambities, waarvan van de eerste
ambities een tijdspad is opgesteld. De verslaglegguing van de stresstesten, het voeren van de risicodialogen en het opstellen van een
uitvoeringsprogramma is voor de meeste overheden de reden voor
het opstellen van de Klimaatadaptatiestrategie, hoewel dit geen eis is
van het DPRA, maar als suggestie wordt genoemd.

D

e gemeente Midden-Delfland en de gemeente Gouda gebruiken
bij de opzet van hun strategie de zeven ambities als leidraad.
Andere gemeenten houden een andere indeling aan, maar in alle
gevallen komen de zeven ambities aan bod.

€

ARTIKEL 1
-`--`-`---`--`--`
---`--`---`-ARTIKEL 2
---`-`----`-`--`--

6. Rol overheid

3. Doelen en Ambities

DE URGENTIE
#02 WAAR STAAN WE?

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING

DE OPZET

2
8. Uitvoering(splan)
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1. Urgentie

050 is een belangrijk ijkjaar. Dat is het moment dat ‘Nederland
klimaatadaptief moet zijn ingericht.’ Alle overheden nemen
deze doelstelling over en richten hun strategie, analyses en uitvoeringsprogrmma daar op in. Opvallend zijn daarbij de strategieën van
Rotterdam, Voorne-Putten en Zuid-Holland. Zij beschrijven naast
deze klimaatadaptatie-doelen ook een soort ‘autonome’ ontwikkeling
van de stad en regio: welke grote opgaven spelen er in de stad, hoe
is de stad of de regio verandert in 2050, of ‘Wat voor stad willen we
zijn?’.

!

2.2 Rotterdam verandert
Naast de klimaatverandering stellen ook andere maatschappelijke
transities en trends Rotterdam voor grote opgaven de komende
decennia.

< Rotterdam benoemt, naast
klimaatadaptatie, ook de
maatschappelijke uitdagingen
waar de stad voor staat tot
2050

Trek naar de stad
Mensen en bedrijven trekken wereldwijd naar aantrekkelijke steden en regio’s.
Rotterdam heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet. Om iedereen plek te
bieden moeten we de komende jaren fors meer huizen bouwen binnen het toch
al intensief bebouwde gedeelte.

Energietransitie
We zitten in een transitie van het gebruik van fossiele energie naar duurzame
energie. Dat heeft grote gevolgen voor zowel de stad als de haven. Zeker omdat
het industrieel complex in de haven nu voor groot deel draait op fossiele brandstoffen.

Circulairiteit
Circulair denken en doen is in opkomst. De filosofie is dat afval niet meer
bestaat en dat kringlopen gesloten worden. Daardoor hoeven we steeds minder
nieuwe grondstoffen in productieketens toe te voegen. De opkomst van de 3d
printer versnelt deze ontwikkeling.

GEZOND
CIRCULAIR

Digitale transitie
De toenemende digitale mogelijkheden zorgen voor nieuwe verdienmodellen en
hebben een grote impact op ons dagelijks leven, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Elke Rotterdammer en elke Rotterdamse organisatie wordt informatiemaker, informatiebewaarder en informatiegebruiker.

Mobiliteitstransitie
De manier waarop we ons in de stad verplaatsen verandert. Meer wandelen,
meer fiets en meer OV. Mobiliteitsservices worden beter, waardoor het bezit van
een auto minder nodig wordt. Ook het vervoer van goederen en de stadsdistributie zullen onder invloed van technologische ontwikkelingen veranderen.

INCLUSIEF

Netwerk-samenleving
De samenleving wordt meer divers. De individualisering zet door, maar tegelijkertijd neemt de behoefte aan verbinding toe. Er ontstaan nieuwe spontane
maatschappelijke en economische netwerken van gelijkgestemde mensen die
samenwerken aan een gezamenlijk doel.
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Rotterdam
Wonen
Gevolgen klimaatverandering

< Voorne-Putten gebruikt
de ruimtelijke ontwikkeling
als kapstok voor het
benoemen van risico’s voor
klimaatadaptatie

V

oorne-Putten en de Provincie Zuid Holland gaan nog een stap
verder nemen de ‘autonome’ ontwikkelingen als uitgangspunt
voor het doen van de stresstesten en benoemen van de risico’s.

Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten

Voorne-Putten
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2. Stresstesten

Van Strategie > Uitvoering - Analyse

•

DE STRESSTESTEN

de buitenruimte en/of zijn beide onvoldoende onderling
afgestemd.

de volksgezondheid en schade aan het ecosysteem;
bij langdurige extreme regenbuien het grondwaterpeil
tijdelijk hoger is dan wenselijk, met als gevolg water
in kruipruimtes.
HUIDIGE SITUATIE

A

Kruising Anthuriumsingel/Hyacinthlaan, september 2018:

!

< < Lansingerland presenteert
gedetailleerde stresstesten en
maakt een koppeling tussen het
model en de werkelijke situatie.

!
A
Stationssingel, mei 2018:

Risicogebieden waterschade aan gebouwen bij
extreme neerslag en onbegaanbaarheid wegen
1 Omgeving Admiraal Helfrichplein
2 Omgeving Zorglocaties Oranjetuin

1
Irisweg, september 2018:

2
5

gemeenten die voor de stresstest
gebruik maken van een eigen versie van
klimaatatlas.net

B

6

V

eel gemeenten maken voor de stresstesten gebruik van het
materiaal van Nelen & Schuurmans, dat zij met o.a. Deltares
ontwikkelden en via klimaatatlas.net voor provincie, waterschap en
gemeenten publiceren. Op basis van eenvoudig beschikbare data,
zoals hoogtegegevens, grondwaterstanden en hoeveelheid regen en
de hitteberekening van de WUR , wordt een kaartenset samengesteld. Enkele gemeenten laten een eigen set maken, waar specifieke
kaarten als bomen, knelpunten, meekoppelkansen, of bodemdaling
F
wordt meegenomen. Die kaarten hebben altijd nog een check en
vertaalslag naar de wekelijke situatie nodig, die iedere gemeente op
G
eigen manier invult.

RandwegWest, juni 2016:
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9 Omgeving Speenkruidstraat
10 Omgeving Anthuriumsingel
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D
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8 Omgeving Johan van Oldebarneveltlaan
2

G
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11 Omgeving Haverveld

B
3

Aanvullende risicogebieden
onbegaanbaarheid wegen

C

Figuur 5. Overzicht van eigen foto’s en uit de lokale media (Heraut, Hart van Lansingerland en
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< Arnhem heeft al in 2012 een
hittekaart laten opstellen die
op verschillende abstracties
het effect van hitte in de stad
weergeeft. Dat levert een
bruikbare en leesbare kaart,
die echter niet gebaseerd is
op de huidige methodiek van
berekening.

A Nieuwe Hoefweg

Nieuws op Beeld) gecombineerd met de stresstestkaarten

12

5 Omgeving Sterrenweg
7 Omgeving Wethouder Schipperstraat

E
F

4 Omgeving Domniee van Couwenhovelaan
3 6 Omgeving Brandemeerplatsoen

6

ijna alle overheden geven in de strategie een beeld van de uitkomst van de stresstesten, soms uitgebreid, soms in samenvatting. Dat gebeurt meestal thematisch naar de thema’s wateroverlast,
droogte en hitte, aangevuld met andere thema’s als bodemdaling en
waterveiligheid. Dat gebeurt soms heel gedetailleerd tot op straaten kruisingniveau (Lansingerland, Bodegraven) soms globaler per
wijk (Gouda, Vlaardingen). Delft combineert een gedetailleerde kaart
in een kansenkaart, dat de thema’s overstijgt. Rotterdam linkt de
klimaatadaptatie-opgaven op wijkniveau aan andere duurzaamheidsopgaven zoals de energieaanpak.

3 Omgeving Nachtegaallaan

Lansingerland

B Tunnel Hoeksekade
C Kruising Berkelseweg  HSL

Arnhem
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7.4.2 Ambitie en aanpak

Bodegraven-Reeuwijk baseert
zijn aanpak op de 7 ambities
van het DPRA >

‘Arnhem wil in 2050
een klimaatbestendige
stad zijn onder alle
weersomstandigheden’
8

benoemde keuzes.

Het wordt natter

De belangrijkste versterkingen zijn:
> Vergroening van de stad als adaptatiemaatregel om
hitte tegen te gaan, draagt ook bij aan de vertraging

Figuur 13
Zeven ambities

In deze Strategie Klimaatadaptatie Arnhem zijn voor de
komende tien jaar op het gebied van wateroverlast, hitte,
droogte en waterveiligheid ambities vastgesteld. Deze
ambities zijn in de Uitvoeringsagenda verder uitgewerkt
DPRA
in maatregelen en acties.
Daarnaast gaat het om het creëren van bewustzijn,

kennis en voorlopers binnen de gemeentelijke
organisatie en bij partners en belanghebbenden, zoals

particulieren en
(nuts)bedrijven. Zo kan bijvoorbeeld
Verdichtingsopgave combineren
met
De opgave waar de 7.4.2.1.
gemeente
Bodegravenhet integreren van de thema’s water en klimaat in de
Kwetsbaarheid
in beeld brengen
klimaatadaptatie
Reeuwijk voor staat Hoe
is groot:
in 2050neerslag,
een hitte, droogte en
raken extreme
eventuele overstromingen onze steden en dorpen onderwijsprogramma’s in de stad ook bijdragen aan

een nieuw normaal. Nieuwe generaties krijgen zo als
enwaterrobuuste
het landelijk gebied?
Inzicht in de kwetsbaarheid
voor weersextremen
is degrote
basis van verdichtingsopgave:
klimaatbestendige en
ingerichte
Arnhem
kent een
de komende
vanzelfsprekend het belang van klimaatadaptatie mee. In
ruimtelijke adaptatie. Daarom brengen alle gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk
gemeente zijn. Als de
gemeente
doet,
dansamen metjaren
worden in de uitvoeringsagenda
(waaronder
RWS)niets
uiterlijk
in 2019
de betrokkenen
in hun
de kwetsbaarheid
in 2020
zullen
ergebied
veel
woningen
bijgebouwd
worden. dit soort ambities
op basis van de risicodialogen verder geconcretiseerd.
beeld
met eenminder
stresstest,
voor zover
wordt de gemeente op
termijn
prettig
om dat
in nog niet is gebeurd. De stresstesten worden vervolgens
Naastprovincies
wonen,
ook werken en mobiliteit (met
jaar herhaald. Gemeenten, waterschappen,
en hetvragen
Rijk maken regionale
te wonen, te werkeniedere
en tezes
recreëren.
Inwoners en
afspraken over samenwerking bij deze analyse, om de uniformiteit te waarborgen en de
name
en
om in(verharde)
ruimte in onze stad. De
bedrijven trekken mogelijk
weg.
Schade aan
de
beschikbare
deskundigheid
te benutten.
Deze
afsprakenfiets
leggen ze
vastOV)
in hun beleid;
de
gebeurt dat
de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.
leefomgeving neemttoekomst
toe en natuur
eninbiodiversiteit
verdichtingsopgave staat daarom
op gespannen
voet metDit
uitvoeringsmethoden
en financieringsbronnen.
neemt verder af. Sterfte onder mensen en dieren
een aanpassing van deVerdichting
manier waarop wij nu
opgaven op het gebied van vereist
klimaatadaptatie.
neemt toe. De urgentie om maatregelen te nemen
werken en investeren.
vraagt om meer bebouwing en meer verharding terwijl
en rekening te houden met de gevolgen van
klimaatveranderingen is evident. De wijze waarop
Klimaatadaptatie
eenonverharde
gezamenlijk opgave. Het is
voor klimaatadaptatie
juist
groen isen
Deltaprogramma
2018 meer
| 128
van belang draagvlak voor en eigenaarschap over
de gemeente dit denkt te realiseren vatten we
ruimte nodig is. De meest uitdagende
ambitie
daarom
klimaatadaptatie te stimuleren.isAls
gemeente en
samen onder de noemer
waterschappen
zullen wij
samenwerking opzoeken
om beide opgaven op een slimme
manier
tedecombineren.
“klimaatadaptatiestrategie”. De strategie geeft
met bijvoorbeeld burgers, kennisinstellingen,
richting aan de wijze waarop Bodegraven-Reeuwijk gaat werken om zich aan te passen aan het publiek-private partners, institutionele beleggers,
veranderende klimaat. Wij willen een klimaatbestendige gemeente zijn waarin het -nu en in de verzekeringsmaatschappijen, vastgoedeigenaren en
Dat is alleen mogelijk door de verdichtingen zeer
toekomst- fijn is om te wonen, werken en recreëren. Klimaatadaptatie geeft de kans om de
het Rijk om zo binnen alle lagen van de maatschappij
zorgvuldig
te voeren
en strenge
te
bewustzijn
tevoorwaarden
organiseren. Klimaatverandering
raakt
leefomgeving te verbeteren, de betrokkenheid van de bevolking
bij hun uit
leefomgeving
te vergroten
en
ons immers allemaal.
stellen aan uitbreiding en aanpassing
van de bebouwing
de biodiversiteit en ecologie te versterken.

en de bijbehorendeBodegraven-Reeuwijk
buitenruimte. Daarbij is overigens
belangrijk. Behalve om integrale

Op zes manieren kunnen we zorgen dat Bodegraven-Reeuwijk zich aanpast aan de
ook het binnenmilieu
klimaatverandering.

3.1

Informeren

Uitdroging natuur
vermindert de kwaliteit van
de buitenruimte en verergert
hitte effect

Toenemende
verzilting

van neerslag.

< In Rotterdams weerwoord
worden de 4 klimaatopgaven
vertaald naar 4 prioriteiten
en 2 belemmeringen en
vervolgens uitgewerkt in zes
klimaatthema’s.

Schepen
capaciteit
is gereduceerd

> Vervangen van verharding door groen of doorlatende

voor gebieden met (te) lage grondwaterstanden.

wordt behandeld. Dit vraagt om brede kennis over de
aard en omvang van de risico’s van de weersextremen
en om een goede koppeling van die kennis met de
specifieke kenmerken van de betreffende projecten
en programma’s. Dit moet geborgd worden in
gemeentelijke processen door bijvoorbeeld het
opstellen van normen, afwegingskaders, specifieke
ontwerpoplossingen en het meegeven van bepaalde
materiaalkeuzes/-vereisten.

Adaptatiestrategie

Zoetwaterbehoefte
stijging tot 30 tot 40%
extra waterverbruik

Veendijken
zijn kwetsbaar voor
uitdroging

én zorgt voor aanvulling van het grondwater. Dit is goed

Op Nationaal niveau is in 2014 door de gezamenlijke
overheden (Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen) afgesproken dat Nederland in 2050
klimaatbestendig
enenwaterrobuust
moet zijn. Dit is
Deze ambities zijn bij de voorbereiding van dit
deltaplan gezamenlijk geformuleerd
zijn
daarmee nadrukkelijk ambities van alle betrokken overheden: gemeenten, waterschappen,
vastgelegd
in
het
Deltaplan
Ruimtelijke
Adaptatie.
provincies en het Rijk. De zeven ambities kunnen deels tegelijkertijd invulling krijgen en de
volgorde kan van plaats tot plaats verschillen.
Waar al stappenwil
zijn gezet,
vormen dieeen
het startpunt
Arnhem
in 2050
klimaatbestendige stad
voor de nieuwe aanpak. En waar knelpunten nu al duidelijk zijn, treffen de partijen geenzijn
alleen weersomstandigheden.
Dat streven
spijtmaatregelen vooruitlopend op de analyse
van deonder
kwetsbaarheden
de dialoog. Dit deltaplan
moet de uitvoering tenslotte niet remmen, maar juist versterken.
gaat hand in hand met een groene en leefbare
stad die ook in de toekomst aantrekkelijk is om te
wonen, werken, leren en te bezoeken. Het jaar 2020
Klimaatadaptatie als het nieuwe normaal
is aangewezen als ijkpunt waarin
alle organisaties,
Met het ‘nieuwe normaal ’ wordt bedoeld dat
klimaatadaptatieDit
een vanzelfsprekend
en geaccepteerd
klimaatbestendig moeten handelen.
is bekrachtigd
thema is. Dit betekent dat klimaatadaptatie systematisch
in het ‘Bestuursakkoord Klimaatadaptatie’
dat
meegenomen wordt bij onder
andere ruimtelijk
gebiedsontwikkeling, uitvoeringsagenda’s,
de gezamenlijke overheden beleid,
in 2018
hebben
duurzaamheidsprogramma’s, bouw, vervanging en
onderhoud en niet als separaat of vrijblijvend thema
ondertekend.
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>

verharding vergroot de opnamecapaciteit van neerslag

1. kwetsbaarheid in beeld brengen;
2. risicodialoog voeren en strategie opstellen;
3. uitvoeringsagenda opstellen;
4. meekoppelkansen benutten;
5. stimuleren en faciliteren;
6. reguleren en borgen;
7. handelen bij calamiteiten.

erreweg de meeste organisaties gebruiken de vier klimaat-

thema’s als uitgangspunt: Hitte, Droogte, Wateroverlast en
Waterveiligheid. In aanvulling daarop worden ook wel doelen
geformuleerd voor bodemdaling en grondwater (bijv. Vlaardingen,
Schiedam, Rotterdam).

Elkaar belemmerende maatregelen vereisen

We versnellen en intensiveren de totstandkoming van een waterrobuuste en klimaatbestendige
inrichting door te werken aan zeven ambities:

B

Droogte

of belemmeren. Elkaar versterkende maatregelen krijgen prioriteit.

Er zijn vier grote klimaattrends te onderscheiden:

Het wordt warmer

ijvoorbeeld de gemeenten Midden-Delfland, Schiedam, Gouda
en Bodegraven-Reeuwijk nemen dit ook als kapstok en leidraad
voor hun strategie en geven per ambitie aan hoe zij als organisatie
daar invulling aan geven.

V

Klimaatthema’s

#03 OPGAVE

C

entraal in alle documenten staan de doelen en ambities van de
organsiatie op het gebied van klimaatadaptatie. - Sommigen
beschrijven dat uitgebreid met analyses, anderen benoemen die
meer in algemene zin. Verreweg de meetse gemeenten formuleren
een algemeen lange termijn doel, overeenkomstig de doelstellingen
uit 2014 van het convenant Klimaatadaptieve stad, in de trant van “In
2050 willen we een klimaatbestendige stad zijn”.
De doelstellingen worden meestal gekoppeld aan de 7 ambities van
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in de Deltabeslissing 2018
(2017).

De ambitie is om Arnhem leefbaar te
houden voor alle Arnhemmers, ook
bij extreme weersomstandigheden.

>

#03 OPGAVE

DOELEN EN AMBITIES

e Arnhem 2020 - 2030

e Arnhem 2020 - 2030

03

3. Doelen en
Ambities

> Waterbergende voorzieningen op gebouwen combineren

Het wordt droger
en innovatieve plannen
vraagt dit om compenserende
maatregelen op, aan en in de directe omgeving
van de bebouwing. Bijvoorbeeld door vergroening, >
De zeespiegel
materiaalkeuze, verkoeling
en stijgt
opslag/hergebruik van
hemelwater.

met verkoelende maatregelen (groen dak) draagt bij aan
reductie van wateroverlast en hitte. Zonnepanelen op
groene daken hebben een hogere opbrengst.
Hoger aanleggen van vitale voorzieningen reduceert zowel
risico’s van overstroming vanuit de rivier als door extreme
neerslag.

Zwemwater
toenemende kans
op blauwalg

DOELSTELLING & DOELEN

zijn ook de vier hoofdthema’s
in hetgroen
Nationale Deltaprogramma.
10% minderDitverharding,
meer
en water

De belangrijkste belemmeringen zijn:

Voor Rotterdam specifiek is het essentieel om ook de thema’s grond> Meer bomen en groen in de stad zorgt voor een grotere
Los van de verdichtingsopgave
zien we dat er in
water en bodemdaling toe te voegen. De effecten van al deze thema’s
water vraag die de gevolgen van droge perioden versterken.
zijn met elkaar verbonden
en versterkenis,
elkaar.
Rotterdams
Arnhem veel verharding
aanwezig
dieHetniet
altijd
> Vervangen van verharding door groen of doorlatende
Weerwoord focust zich dan ook op zes klimaatthema’s.
verharding vergroot de opnamecapaciteit van neerslag én
functioneel is en vervangen kan worden door groen
zorgt voor aanvulling van het grondwater. Dit is nadelig
of ruimte voorHoewel
water.
De ambitie
is omelk de
verharding
de zes thema’s
van klimaatadaptatie
een eigen
aanpak
voor gebieden met (te) hoge grondwaterstanden.
nodig hebben, deel
kunnen de
benodigde
maatregelen
elkaar versterken
die in het bebouwde
van
Arnhem
aanwezig
is tot
2030 met 10% te verminderen. Dit geldt ook voor de
hoofdinfrastructuur. Deze vermindering beperkt de
opwarming tijdens hete dagen en biedt mogelijkheden
Wat streven
na perhet hoofd te bieden.
om 3.2
wateroverlast
enwe
droogte
klimaatthema?
Daarnaast
draagt meer groen bij aan een betere
leefbaarheid en grotere biodiversiteit.
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De ambitie is om de verharding in 10 jaar tijd
met 10%
te verminderen. De vergroening van
Droogte: Het streven is om beter bestand
te zijn tegen
langdurige perioden
van mooi voorbeeld.
het Gele
Rijdersplein
is een

3. Doelstelling
& doelen

Wateroverlast: Het streven is om schade
en overlast door extreme regenbuien
zoveel mogelijk te voorkomen en om
regenwater tegelijkertijd te laten bijdragen
aan een aantrekkelijke, comfortabele en
leefbare stad.
Overstromingen: Het streven is om
de kans op overstromingen in de stad
te verkleinen, in aanvulling op de
verantwoordelijkheden van de andere
bestuurslagen en -organen hiervoor.
Daarnaast streven we gevolgbeperking na
bij een eventuele overstroming, zowel via
de ruimtelijke inrichting als door middel
van crisisbeheersing.

Amsterdam

water. Dit kan door de bestaande waterpartijen meer
ruimte te geven, nieuwe waterpartijen aan te leggen
en door ondergrondse waterbassins. Maar ook door
het vergroenen van de openbare ruimte, tuinen e.d.
We maken het stedelijk groen robuuster door soorten
te planten die beter tegen lange periodes zonder
neerslag bestand zijn. Op deze manier vergroten we de
sponswerking. Het Groenbeplantingsplan is recent al
vernieuwd met soorten die beter tegen droogte kunnen.

Rotterdam

3.3.4 Overstroming
Een overstroming vanuit het regionaal of hoofdwater
systeem heeft desastreuze effecten op de gemeente
en regio. De landelijke overheid en waterschappen
zetten zich in voor de hoogwaterbescherming. In
onze planvorming rond nieuwbouw wegen we over
stromingseffecten mee en sturen we op het nemen van
aanvullende maatregelen als dat doelmatig is. Daarnaast
zetten we in op voorlichting naar onze bewoners.
Onderstaande tabel laat de categorisatie zien, en
daarmee welke risico’s prioriteit hebben.

Klimaateffect

Onaanvaardbaar

Onwenselijk

Acceptabel

Wateroverlast

Wegen onbegaanbaar
voor hulpdiensten

Monumentaal groen sterft af

Wateroverlast in
kruipruimten en kelders

Hemelwater in gebouwen bij
extreme neerslag

Wegen tijdelijk onbegaan
baar voor normaal verkeer

Hemelwater tijdelijk
op straat

Verminderde oppervlakte
kwaliteit door overstorten

Schade en uitval lokale elek
triciteits en gasvoorziening

Hemelwater tijdelijk in
groen en speelvoorzieningen

36

<<< Amsterdam vat de doelen
in de vier thema’s kort samen,
om het daarna uit te werken
< Lansingerland benoemt
hoofddoel en doelen per
klimaatthema en koppelt
daaraan een afwegingskader

Afname planten en dieren
soorten door vernatting
Hitte

Droogte

In 2050 zijn wij aangepast
aan de veranderingen
in het klimaat.
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door het plaatsen van meer bomen en het verminderen
van verhard oppervlak. We streven ernaar dat in het
stedelijk gebied overal een koele verblijfsplek binnen
300 meter beschikbaar is. Hitte kunnen we verder
beperken door dezelfde adaptieve maatregelen te nemen
als bij wateroverlast: het vergroenen van gevels en
daken, ontharden van tuinen en parkeerplaatsen en het
aanleggen van meer groen voor beschaduwing.
3.3.3 Droogte
Langere periodes van droogte en neerslagtekort zijn
een derde effect van klimaatverandering. Het heeft
invloed op de grondwaterstand en kan leiden tot lagere
waterstanden in bijvoorbeeld de Rotte. Droogte vormt
ook een bedreiging voor het groene karakter en de
economie van Lansingerland. Het gaat hier dan ook om
de waterbeschikbaarheid en hoe de watervraag vanuit
de landbouw, glastuinbouw en groenvoorzieningen kan
aansluiten in droge periodes. Welke ontwikkelingen
zien we hier? Om de gemeente minder kwetsbaar te
maken voor de effecten van droogte en neerslagtekort
zetten we in op het zoveel mogelijk vasthouden van

Hitte: Het streven is om beter bestand
te zijn tegen hitte en in het bijzonder
om schade en overlast veroorzaakt door
hitte in zowel het fysieke als het sociale
domein zoveel mogelijk te voorkomen en
te beperken.

droogte en in het bijzonder om schade aan
gebouwen, groen, infrastructuur, water en
dijken zoveel mogelijk te voorkomen en
overlast te beperken.

Funderings problemen
20.000 panden op hout
(paalrot door uitdroging)

DOELSTELLING & DOELEN

Gebrek aan koele plekken voor
kwetsbare groepen mensen

Gebrek aan koele plekken
in het algemeen

Tijdelijke sluiting
zwemlocaties

Afname oppervlakte
waterkwaliteit

Pompen en gemalen vallen
tijdelijk uit bij hitte

Schade wegdek wegennet

Verslechtering drink
waterkwaliteit

Druk op medische
hulpdiensten

Risico’s voor grote evene
menten

Schade aan ondergrondse
infrastructuur

Schade aan groenvoor
zieningen en natuur

Lage grondwaterstand
versnelt proces paalrot

Afname gewasopbrengsten

Verlies planten en dieren
soorten en habitats

In 2050 is Lansingerland aangepast aan de veranderingen
in het klimaat. Deze doelstelling is vastgelegd is onze visie
Duurzaam Lansingerland. En in de Bestuursovereenkomst
Deltaprogramma zijn in 2014 twee landelijke doelen gesteld
Overstroming
Slachtoffers
die gelden voor alle Nederlandse overheden. In dit hoofdstuk
maken we onze doelstelling, 7 ambities, concreet door het formuleren van concrete doelen. We
Tabel 1. Risicocategorisering
geven ook aan wat onze aanpak is en hoe we zorgen voor borging binnen onze organisatie.
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Bodemdaling
Uitval vitaal en kwetsbare
voorzieningen

Economische schade

Lansingerland

9

4.1

oe maak je de afweging wat je als overheid wel of niet gaat
doen? Welke conclusies uit de risicodialoog neem je? Wanneer
is een kans op overlast urgent om in te investeren? - Hiervoor zijn
verschillende manieren gebruikt door de verschillende overheden.
Opvallend is echter, dat er ook documenten zijn waar deze afweging
ontbreekt.

wateroverlast en hitte per ambitieniveau bij elkaar opgeteld.
Uit figuur 3.1 blijkt dat hoe langer we wachten met het nemen van
maatregelen, hoe groter de schade is van wateroverlast en hitte.
Zijn we pas in 2080 klimaatbestendig, dan is de totale schade in
Groningen opgelopen tot circa 150 miljoen euro. Daarbij komt nog
dat de waterschade hoger kan zijn als een piekbui van 73 mm of
111 mm al voor het genoemde jaartal valt.

3.1.3 Afweging kosten en baten
Figuur 4-1 De kosten en baten van klimaatadaptatie
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B

odegraven-Reeuwijk gebruikt voor de afweging de methode die
bij risico-analyses voor civieltechnische projecten veel wordt
gebruikt. Er wordt binnen een actielijst een inschatting gemaakt
van de urgentie, financiële en organisatorische impact. Zo ontstaat
een prioritering in de grootste knelpunten en daaraan verbonden

Zoals in de inleiding van deze paragraaf aangegeven, bestaan
Figuur 4-2 Om voldoende klimaatbestendig te zijn moet minimaal ambitieniveau áctief worden gekozen
er nog te veel onzekerheden om de kosten rechtstreeks met de
4.3
De baten
Vlaardingen
baten te kunnen vergelijken. Wel kunnen we een aantal
algemene
In de voorgaande
hoofdstukken en op basis van de vijf pijlers hebben we een beeld
inzichten uit deze analyse
benoemen.

€ 180
€ 160
€ 140
€ 120
€ 100
€ 80
€ 60
€ 40
€ 20
€

Prioriteitenladder
Ambitie 2035

Ambitie 2050

Ambitie 2080

Schade bij piekbui

Op basis van de risicosessies hebben we een73mm
‘prioriteitenladder’
en 111mm
Ambitieniveau
- klimaatrobuust
in: kunnen we situaties in
gemaakt (zie hieronder).
Met dit
instrument
een van de drie
onderbrengen.
prioriteitenladder
Batencategorieën
te voorkomen waterschade
Baten teDe
voorkomen
hitteschade

Groningen
isFiguur
tot stand
gekomen
op
basis
van
scoring, het oordeel van
3.1: Baten
(voorkomen
schade)
per
ambitieniveau.
experts
en
de
argumentatie
van
verschillende
deelnemers
aan de
geschetst van de kwalitatieve baten van klimaatadaptatie. Door als gemeente te
€ dit scenario ook dat we
van deze financiële afweging, betekent
werken aan een klimaatbestendige stad, werken we ook aan de leefbaarheid, het
risicosessies.
vestigingsklimaat, voldoen we aan onze zorgplichten en geven we het goede voorbeeld
€ 27.000.000
Scenario A: Groningen
klimaatbestendig in 2035
de inwoners van Groningen langer
blootstellen aan risico’s op
aan onze inwoners en gebiedspartners waar we ook wat van verwachten. Maar de Ingeschatte schade in 2035

Bodegraven-Reeuwijk

Onaanvaardbaar

D

Onwenselijk

elft gebruikt een afwegingskader in drie maten:
Onaanvaardbare situaties, onwenselijke situaties en acceptabele situaties. Onaanvaardbare situaties worden via een apart
project of programma aangepakt, onwenselijke situaties worden via
‘meekoppelen’ aangepakt. Dit resulteert in een Knelpuntenkaart, een
Kansenkaart en een Meekoppelkansenkaart. De methode van het
afwegingskader wordt door meer gemeenten gebruikt, zoals bijvoorbeeld Lansingerland.

€ 54.000.000
Wanneer we als ambitie
kiezen
dat
Groningen
in 2035
schade,
terwijl
dat op basis van de
kosten niet nodig is. Het risico
voornaamste
reden om
te investeren
in klimaatadaptatie
is misschien wel om ons teIngeschatte
schade
in 2050
behoeden voor onacceptabele fysieke en immateriële schade. De landelijk
€ 108.000.000
klimaatbestendig is,
is de kans dat inwoners te maken krijgen met Ingeschatte
dat bijvoorbeeld
nu en 2080 gaat vallen is
schade in 2080 een extreme bui|binnen
gehanteerde klimaatschadeschatter geeft een indicatie van de fysieke schadebedragen
Meekoppelkansenkaart
combinatie van knelpunten en ontwikkellocaties
doorDe
klimaatverandering
in Vlaardingen
tot aanbui
2050: binnen nu en
schade relatief klein.
kans dat een
extreme
immers
relatiefvan
groot.
Tabel
3.4: Schatting
de gemiddelde schade door hitte in 2035, 2050 en 2080.
› 87 tot 96 miljoen
euro schade door
wateroverlast
en hagelschade.
Prioriteitenladder
vijftien jaar valt, is immers,
ten opzichte
van
de andere
scenario’s,
› 64
tot 307 miljoenper
euro
schadekwetsbaarheid
door droogte, funderingsschade, bodemdaling en
Handelingsperspectief
Aanvullende
opmerkingen
functie
Scenario
C: Groningen
klimaatbestendig
in 2050 in de gemeente
klein. Daar staat
tegenover:
als we
binnen
nu en vijftien jaar
Totale1.
baten
Veiligheid
en gezondheid
hebben
groenschade (grote marge, voorspellingen over funderingsschade en bodemdaling
Waar in
A de
te groot schades)
zijn en invan
scenario
klimaatbestendig willen
zijn,
dat een
investering.
als gevolg
vanvergt
klimaatverandering
zijnenorme
complex en kennen
daardoor een zeer grote
In figuur
3.1scenario
hebben we
deinvesteringen
baten (de voorkomen
wateroverlast en hitte per
Korte termijn onderzoek &
Zorg
Overwegingen zorgfunctie:
onzekerheidsmarge).
Groningen
descenario
hoogste
maatregelen We kunnen dan immers maar Inclusief
kinderdagverblijven.
De GGD maakt een
B de schadekosten,
C 3eenprioriteit.
betere balans. In dit
beperkt
meekoppelen
met andere
ambitieniveau
bij elkaarbiedt
opgeteld.
calamiteitenplan voor gezondheid en hitte.
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scenario
koppelen we
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oplossen
van ongeveer de helft
van
werkzaamheden. De
investering
die 2021-2024
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2. Situaties
die
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leiden,
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Hoofdinfrastructuur
Combineren met
de
nu
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aan
andere
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Dat
groot dat dezeWinkel
niet opweegt tegen
de
risico’s.
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Hier speelt wel het spanningsveld dat er jarenlang
(“Meekoppelen”)
zijn
onacceptabel.
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Figuur
3.1: Baten
schade)
per ambitieniveau.
betekent
ook(voorkomen
dat we voor
de andere
helft van
de locaties een
(gelijkvloers, max 2 cm hoogteverschil). Daarom moet er
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Scenario
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Groningen
klimaatbestendig
in
2080
duidelijke
prioritering
moeten
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middelen.leiden,
3.
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die
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over
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zandzak
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de
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Geen fysieke aanpassingen
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Er zijn meer mensen in een winkelstraat dan op
door gemeente, wel
UitBijvoorbeeld
figuur 3.1 blijkt
langer we wachten
met
van maatregelen, hoe groter de
Kiezen we voor de ambitie datpiekbui.
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Zijn
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totale
Wateren Rioleringsplan
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onwenselijk.
schadekosten groter zijn dan de
benodigde
Los
groenmaatregelen.
hebben
geen noodaggregaatinvesteringen.
maar dit kan er wel op

Bijlage 1 - Tabel risicobenadering knelpunten
Risicocategorie

capaciteit.

Acceptabel

L
Locatieafhankelijk

aangesloten worden, mits de wegen begaanbaar zijn.

Strategie
locatieafhankelijk

Elektriciteitsnetwerk

Netbeheerder (Stedin) moet meedoen aan discussie.

Groen

Te droog is in principe op te lossen door te irrigeren.

Bedrijventerreinen

Arbeidsproductiviteit is wel in het belang van de
bedrijven, dat kan een aanknopingspunt zijn om het
gesprek aan te gaan.

50

42

8

51

45

1

52

4. Een afname
van de
leefbaarheid
enversie
onomkeerbare
Klimaatagenda
gemeente
Groningen 2020-2024,
3.0, pagina 25
schade aan de natuur zijn onwenselijk.
5. Economische schade die niet onder
verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is
acceptabel.
6. Voor situaties waarin de gemeente een beperkte rol
heeft of niet verantwoordelijk is, neemt de gemeente
wel actie, door in dialoog te gaan of voorlichting te
geven.
47 56

46

15

44

11
30
12

14

17

43
18

22

Eisen voor voorkomen water in de kelder zijn vastgelegd
in de ‘Wet van Malta’.

Cultureel en
historisch erfgoed

13

48

41

V

16

19

Cultureel /
historisch erfgoed

Bedrijventerrein

Onderwijs (overig)

Groen

Electriciteitsnetwerk

Pompen / gemalen

Winkel (overig)

Winkel
(1e levensbehoefte)

Klimaateffecten hittestress

Hoofdinfrastructuur

38

Klimaatadaptatiestrategie en scenario’s

10 van 16

L

32

34

29

26

Geen schaduwrondje bij functie in de buurt

Afname concentratie / welzijn / arbeidsproductiviteit door hitte

25

21

33

Koelteplekken zijn meer dan 200 meter hemelsbreed
verwijderd vanaf een gebouw

35

37

20

39

23

Verslechtering van de huidige situatie

10

Miljoenen

In figuur 3.1 hebben we de baten (de voorkomen schades) van

D

<< Vlaardingen zet de baten
van de ingreep uit tegen de
K LIMA AT BEST ENDIG GR
kosten en baseert
daarop de
inzet.

Potentiële schadekosten in beeld

Totale baten

en Haag geeft in de strategie een afwegingskader, waarbij de
kwestbaahedenkaart en de kansenkaart van de stad centraal
staan. De Kwetsbaarhedenkaart geeft aan waar direct moet worden
ingegrepen; de Kansenkaart waar meekoppelkansen liggen. Deze
methode wordt vaker gebruikt, bijvoorbeeld in Rotterdam en Delft.

laardingen bepaalt de opgave door de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie. Daaruit volgt een indicatie van
(de grootte van) de opgaven. Vervolgens zetten zij de baten uit tegen
de kosten om tot een prioritering te komen.
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Om die ambitie beter te kunnen formuleren, beschouwen we de kosten en baten van
klimaatadaptatie in Vlaardingen (Figuur 4-1). De baten van investeren in
klimaatadaptatie zijn in de vorige hoofdstukken duidelijk geworden: we beperken
schade, de leefkwaliteit gaat erop vooruit, we geven als gemeente het goede
voorbeeld en we voldoen aan onze zorgplichten. De kosten kunnen we uitdrukken in
geld, tijd, ruimte en prioriteit.

Wonen

Bodegraven-Reeuwijk >
gebruikt een kwalitatieve
risicoanalysemethode om
acties te prioriteren

Schade door hitte
Om de schade te bepalen die ontstaat door hitte, hebben we gebruik gemaakt van een onderzoek
LIMA AT BEST
ENDIG
2020 - 2024
dat is uitgevoerd doorK Stichting
CAS voor
het GRONINGEN
onderzoeksprogramma
NKWK (Nationaal Kennis- en
Innovatieprogramma Water en Klimaat). Een toelichting op de gebruikte analyse, uitgevoerd door
ingenieursbureau Tauw, kunt u vinden in bijlage 6 hoofdstuk 3.

Onderwijs
(PO en VO)

H

RISICO’S EN AFWEGEN

€ 23.000.000
€ 46.000.000

Tabel 3.3: Gemiddelde verrekende directe schade in verschillende jaren door wateroverlast.

In lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is onze algemene ambitie om in 2050
klimaatbestendig te zijn. In het vorige hoofdstuk hebben we de belangrijkste opgaven
in beeld gebracht en vijf pijlers geïntroduceerd om de koers in te zetten naar een
klimaatbestendig Vlaardingen. Er is geen harde definitie van klimaatbestendigheid.
Hoe hoog we de lat leggen is een keuze voor de gemeente.

Zorg

4. Afwegingen

2050
2080

Inleiding ambities, kosten en baten

28

Delft

27

Waar mogelijk zijn de situaties vervolgens o

situatie- of risicokaart. Deze kaarten geven e
de situaties in de gemeente Groningen die u
en acceptabel zijn. Hierbij hebben we de vol
uitgangspunten ten aanzien van wateroverl
<<
Delft gebruikt
gehanteerd.

als afwegingskader
Wateroverlast
voor
de wateraanpak:
•Onaanvaardbaar
Meer dan 15 cm water-op-straat
bij een 7
Bij een waterdiepte
van 15 cm kunnen aut
Onwenselijk
De
73
mm
in
1
uur
bui
is een toekomstige
Acceptabel
• Gebouwen
wateroverlast
bij een 73 m
en
start in demet
uitvoering
bij de
onaanvaardbare situaties
Hitte

• Gebieden met een gevoelstemperatuur (P
35º Celsius
• (sterke hittestress) voor het klimaat van 2
< Ook Groningen gebruikt
• Gebieden met een nachttemperatuur van
eenCelsius.
dergelijk
afwegingskader
Bij een nachttemperatuur > 22 gr
(‘Urgent
onwenselijk
moeilijk- in
slaap wat negatieve
effecten h
acceptabel’)
en
combineert
dat
gezondheid van mensen en de arbeidspro
met
een ‘prioriteitenladder’
• Gebouwen
die meer dan 300 m verwijder
koelteplek. Een afstand van 300 m is door
in 5 minuten te bereiken
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Groningen

Geen groen op schoolplein
De hoofdinfrastructuur is door water op straat, smeltend asfalt of
uitzettende delen (bruggen, spoor, e.d.) niet begaanbaar

< Groningen benoemt de
Deze scoringstabellen voor wateroverlast, h
potentiële schade / baten bij
vinden in bijlage 6, hoofdstuk 2.
verschillende ambities.

Aan de hand van deze prioriteitenladder zijn de verschillende

We benadrukken dat de situatie- of risicokaa
11
gecategoriseerde situaties laten zien. De ka

5. Maatregelen
doen
1. We
doen
2. We
doen
3. We
doen
4. We

Vlaardingen vergelijkt
de gewenste situatie met
de huidige situatie om de
opgave te bepalen >

A

AANPAK EN MAATREGELEN

lle documenten beschrijven een eigen aanpak om van de huidige
5.1
situatie te komen tot de gewenste suituatie. Een mooi voorbeeld
daarvan in de strategie van de gemeente Vlaardingen, die het ook als
zodanig presenteert. Zij bepaalt de opgave door de huidige situatie te
vergelijken met de gewenste situatie. Daaruit volgt een indicatie van
(de grootte van) de opgaven. Vervolgens zetten zij de baten uit tegen
de kosten om tot een prioritering te komen.

W

D
Den Haag neemt in
de Wegwijzer zowel
‘ontwerpprincipes’ op als
eisen aan nieuwe openbare
inrichting en gebouwen >

In hoofdstuk 2 hebben we laten zien hoe Vlaardingen nu scoort op
klimaatbestendigheid (huidige score). In hoofdstuk 3 en 4 is omschreven waar we
naartoe willen. In dit hoofdstuk kunnen we daarmee een streefwaarde schetsen. Als
we de huidige scores met de streefwaarde vergelijken, weten we per klimaatthema de
opgaven om Vlaardingen klimaatbestendig te maken. Figuur 5-1 visualiseert deze
methode.

Maatregelen op blok en straatniveau
WATERVERTRAGEND DAK

elft was vroeg met het opstellen van de klimaatadaptatievisie 5.2
en heeft (misschien daarom wel) een zeer uitgebreide maatregelenlijst en aparte toolbox opgesteld. Hierin worden voor heel veel
situaties oplossingsmogelijkheden geschetst, onderverdeeld naar
schaalniveau.

D

en Haag neemt in zijn wegwijzer ‘oplossingsprincipes’ of ‘ontwerpprincipes’ op. Hiermee wordt de ontwerper geholpen bij
het ontwerp. Dat is niet vrijblijvend: De Wegwijzer legt ook ambities
en criteria vast waaraan (nieuwe) plannen moeten voldoen.

GROENE GEVELS

VERBETERD GRONDPAKKET
VOOR INFILTRATIE

AFKOPPELEN REGENPIJP

SLIM WATERDAK

WATERBERGEND SEDUMDAK

elke fysieke maatregelen er mogelijk zijn en genomen zullen
worden, wordt in de meeste visies niet gedetailleerd beschreven. Meestal wordt verwezen naar de ander sites en overzichten, of
worden maatregelen op hoofdlijnen beschreven. In de meeste visies
wordt wel aandacht besteed aan reeds uitgevoerde projecten. Het
uitvoeringsprogramma dat bij sommige gemeenten een integraal
onderdeel vormt van de visie bevat veelal concretere plannen.

<< Delft heeft een toolbox
met maatregelen gemaakt
en opgenomen bij de
klimaatadaptatievisie

Methode om de opgaven te bepalen

WATERVERTRAGENDE GEVELS

REGENWATERSCHUTTING

WATERBERGING / INFILTRATIE
ONDER GEBOUW

REDUCEREN VERHARDING

GROENE ERFAFSCHEIDING

REGENTEGELS

WATERBERGING OP DE STRAAT
�HOLLE WEG�

WATERPASSERENDE
VERHARDING

WATERBERGENDE STRAATFUNDE�
RING �GRANULAAT�

KANTELBARE LAMELLEN

REGENTON

WATERBERGING ONDERGRONDS

Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig
POLDERDAKEN / DAKAKKERS

GERICHT KLEURGEBRUIK

INFOKADER 8

Ontwerpprincipes verminderen EXTREME NEERSLAG

Figuur 5-1 Visualisatie van onze methode om te komen tot de opgaven voor klimaatadaptatie

WATERROBUUST BOUWEN

PERGOLA

REGENTON

REGENTUIN

GROENE GEVELTUINEN

WATERBERGING IN VERDIEPTE
PARKEERVAKKEN

WATERBERGEND WEGCUNET

WATERBERGING IN KRATTEN
ONDER PARKEERPLAATS

TOEVOEGEN BOMEN

Vlaardingen

VASTHOUDEN

In dit hoofdstuk beschrijven we de streefwaarden en de opgaven per klimaatthema.
Houd regenwater vast op de locatie waar het valt (dak, maaiveld) en infiltreer waar mogelijk in de
Hoe we die opgaven
concreet
oppakken
nemen
wet.b.v.
opbeperking
in heteffecten
uitvoeringsprogramma
bodem. Dit draagt
ook bij aan
meer vocht/water
in de bodem
droogte en hitte.
klimaatadaptatie van Vlaardingen (H6).

Maatregelen op wijkniveau
BIOSWALE

REGENPARK

INFILTRATIE EN TRANSPORTRIOOL

WATERSPEELPLAATS

FLEXIBELE WATERKERING

INFILTRATIEVELD / WADI

Opgave en aanpak wateroverlast
Bescherming panden tegen instroom regenwater
bij extreme
neerslag
BERGEN
EN GEBRUIKEN
Tijdelijke (regen)
waterbuffers

›

Onverharde
verblijfsplekken

Geveltuintjes en
erfafscheidingen

Regenpijp afkoppelen

Water- en polderdaken

LOKALE WATERZUIVERING
ACTIEVE EVAPORATIE / FONTEIN

Regenwater
ergensvan
‘parkeren’.
kan in
een een
‘droge’ voorziening zijn op een dak, op het maaiveld
Streefwaarde:
Bijtijdelijk
een bui
60 Dit
mm
in de openbare ruimte (holle ruimte) of onder het maaiveld. Water kan ook tijdelijk geborgen worden op
uur, blijft natte
gemeentebreed
90%
vanvijver,
deeenpanden
bergingsvoorzieningen,
zoals een
seizoens waterberging, waar het peil kan fluctueren.
Water uit de bergingen wordt waar mogelijk in tijden van droogte hergebruikt voor beregening/
droog (maximaal
10% van de panden heeft
irrigatie. Ook andere vormen van gebruik zijn mogelijk, afhankelijk van de kwaliteit.
wateroverlast, zie Figuur 5-2). Een
uitzondering vormen panden die onder, of
weinig boven, het oppervlaktewaterpeil zijn
gelegen.
Regentonnen
(openbaar gebied)

›

Groene bermen en
trambanen

Stromend water

Regenwateropslag
onder gebouwen

Infiltratiekratten

Tijdelijke (regen)
waterbuffers

BUURTPARK / POCKETPARK

WATERPLEIN

ZICHTBARE HEMELWATER
TRANSPORT �GOOT�

REFLECTERENDE OPENBARE
RUIMTE

DRAINAGESYSTEEM

OVERSTROOMBARE KADE

INFILTREREND PARKEERVELD

TOEVOEGEN
OPPERVLAKTEWATER

COLLECTIEF GROEN DAK

NATUURLIJKE OEVERS

Maatregelen op stadsniveau

Seizoensberging /
flexibel peilbeheer

Figuur 5-2 Percentage panden per wijk dat kwetsbaar
is voor wateroverlast

VERBONDEN GROEN NETWERK

GETIJDENWONINGEN

Opgave: InAFVOEREN
een aantal buurten is meer dan
10% van de
panden kwetsbaar
Als bovenstaande
maatregelen niet voor
(voldoende) mogelijk zijn, wordt het overschot aan regenwater

SEIZOENSBERGING

J

vertraagd afgevoerd. De voorkeursvolgorde voor afvoer is eerst naar de bodem, dan via een regenwater

F

M

A

M

JN

JL

VERGROTEN GEMAALCAPACITEIT
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S

O

ONDERGRONDSE WATERBUFFER

systeem naar het oppervlaktewater (polder en boezemwater) en als het niet anders kan mogelijk naar

GEBIEDSGERICHT GRONDWATER�
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OPTIMALISEREN ORIËNTATIE
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N
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D

INFORMEREN OVER SLIMME
OMGANG MET REGENWATER
VITALE FUNCTIES ADAPTIEF
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ders van de gemeente en van externe partijen een handreiking voor acties
en afwegingen. Zo moet aan het begin van alle nieuwe initiatieven en
projecten in de stad de vraag worden gesteld: Hoe kunnen we overlast en
schade door extreme neerslag, hitte en droogte verminderen en daarmee

6. Rol overheid

O
ARTIKEL 1
-`--`-`---`--`--`
---`--`---`-ARTIKEL 2
---`-`----`-`--`--

DE ROL VAN DE OVERHEID

p het ogenblik doet een schema van het NSOB opgang, waarin
de taak en inzet van een overheid wordt onderverdeeld in vier
rollen. De presterende overheid, waarbij zij initiatief neemt en zelf
tot resultaten komt; de rechtmatige overheid, waarbij kaders worden
gegeven voor een zorgvuldig en objectieve afweging; de samenwerkende overheid, waarbij verbinding met andere partijen wordt
aangegaan voor co-creatie; en de responsieve overheid, waarbij de
nadruk ligt op het ondersteunen en faciliteren van initiatieven.

D

eze indeling wordt door een aantal gemeenten expliciet en een
aantal overheden impliciet gebruikt bij de zoektocht naar de rol
die de overheid speelt, en kan of wil spelen bij het klimaatadaptief
maken van de omgeving. Alle overheden gebruiken instrumenten uit
alle vier de kwadranten, waarbij de nadruk vooral ligt op de presterende en samenwerkende kant van het schema.

H

uiverig is men nog voor de ‘Rechtmatige overheid’, om regels
dwingend op te leggen. De mogelijkheden worden daarvoor wel
onderzocht en in de strategieën benoemd, met name in relatie tot de
Omgevingsvisies, Omgevingsplannen, het (verbreed) Gemeentelijk
Riool Plan (vGRP) en de Hemelwaterverordening.

emeente Westland gebruikt het schema van het NSOB als
kapstok voor de verschillende taken en activiteiten die zij wil
gaan verrichten om klimaatadaptatie te implementeren. Zij plaatst
de voorgenomen acties in het schema. Ook hier valt de nadruk op de
‘Presterende overheid’ op.

bezoekers vergroten? Het stappenplan wordt nader toegelicht in
infokader 6.

INFOKADER 6

STAP 1

Stappenplan klimaatbestendig ontwerpen
ANALYSEER LOKALE SITUATIE

● Check de klimaat stresstesten https://denhaag.klimaatatlas.net/:
Wat is de urgentie t.a.v. de weersextremen? Wateroverlast, hittestress, droogte,
begaanbaarheid wegen en waterschade zijn de relevante kaarten.
● Check in het geval van vragen over de interpretatie van de stresstestkaarten altijd
een expert binnen de gemeente.
● Check (ook eventueel met een expert) de lokale situatie – Wat is de huidige
uitgangssituatie? Denk aan zon/schaduw, water (afwatering/hoogtekaart),
bodemgesteldheid, grondwaterstand, ondergrondse functies (kabels en leidingen),

Westland

gebruik binnen en buitenshuis, en doelgroepen.

STAP 2

G

GEBRUIK HAAGSE AMBITIES EN EISEN
● Check de Haagse ambities en eisen–Aan welke eisen moet de nieuwe
ontwikkeling/de herinrichting voldoen? Zie de paragrafen 3.1 t/m 3.3.

STAP 3

KIES OPLOSSINGSPRINCIPES EN MAATREGELEN (MAATWERK!)
● Zoek en ontwerp maatregelen: Welke ruimtelijke oplossingen zijn mogelijk/
wenselijk op die specifieke locatie? De voorbeelden in 3.1 t/m 3.3 geven inspiratie

I

n het kwadrant ‘Presterende overheid’ voelt men zich het beste
thuis, wat zich vaak terug laat zien in het Uitvoeringsprogramma,
waarin concrete projecten worden benoemd. Het kwadrant van het
samenwerken wordt steeds meer en vaker betreden, maar daarin
zien we nog een zoektocht naar instrumenten, afstemming en timing

G

meteen de leefbaarheid in de betreffende straat of wijk voor bewoners en

en aanvullende informatie. Welke principes en maatregelen verminderen overlast
en schade door extreme neerslag, hitte en droogte EN verbeteren meteen de
leefbaarheid van de locatie?

STAP 4

TOON HAAGSE AMBITIES EN EISEN AAN
● Toon (zo nauwkeurig mogelijk) in woord en beeld aan dat je recht doet aan
gestelde eisen – Wat is de verbetering van de nieuwe ontwikkeling/
de herinrichting ten opzichte van de huidige situatie?

Den Haag

30 |

31 |

Routekaart naar

Weerkrachtig Zuid-Holland

KENNIS EN INNOVATIE STIMULEREN
• De kennis over effectiviteit, kwetsbaarheid en toepassingsmogelijktoepassingsmogelijk

Een groene leefomgeving

heden van natuur in de stad, als koeling, waterbuffer en bron van
biodiversiteit, staat nog in de kinderschoenen .
kinderschoenen. De provincie steunt
daarom innovatieve projecten en onderzoeken op dit gebied, zoals
de Sponstuin in Rotterdam .
Rotterdam.
• Om korte termijn beheerbeheer en natuurdoelen voor specifieke gebieden
goed af te kunnen stemmen op klimatologische en ecologische
veranderingen die te verwachten zijn op de middellange en lange

ZELF REALISEREN

termijn, is kennis onontbeerlijk .
onontbeerlijk. Daarom participeert de provincie op

• De provincie is structuurverantwoordelijk voor het (laten) realiseren van

nationaal
op
nationaal
niveau
niveau
actief
actief
in de
in Nationale
de Nationale
Adaptatiedialoog
Adaptatiedialoog
Natuur
Natuur
die

van
het Natuur
Netwerk
Nederland;
als opdrachtgever
realiseert
Zuidhet Natuur
Netwerk
Nederland;
als opdrachtgever
realiseert

dezedeze
die
ontwikkelingen
ontwikkelingen
en vraagstukken
en vraagstukken
signaleert,
signaleert,
agendeert
agendeert
en en

Holland tot 2027
ruim ruim
3000 3000
ha nieuw
natuurgebied,
vooral
in de in
Zuid-Holland
tot 2027
ha nieuw
natuurgebied,
vooral

voorziet van handelingsperspectief .
handelingsperspectief.

veenweidegebieden.
De De
provincie
houdt
bij bij
de de
ontwikkeling
vanvan
de
veenweidegebieden .
provincie
houdt
ontwikkeling
deze gebieden ook rekening met de veranderende klimatologische en

EFFECTIEF INVESTEREN

ecologische omstandigheden, met bodemdalingsgevoeligheid en de

< I N HOU D

bijdrage die de aanwezige ecosystemen kunnen leveren aan reductie
van veenoxidatie of aan adaptieve opgaven in omliggend bebouwd
gebied. Bijvoorbeeld door extra waterberging of door ruimte te
gebied .
bieden voor calamiteiten buffer of inundatie
innundatiebij
bijhoog
hoogwater .
water.

• De provincie
n met klimaatdoelen
wil de grondportefeuille
(zowel mitigatie
nogals
effectiever
adaptatie).
inzetten
door het combineren van natuurdoelen met klimaatdoelen (zowel
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• De provincie verstrekt al subsidies voor investeringen en beheer
van groen, natuur en landbouw (vooral buiten stedelijk gebied) .
We streven ernaar deze subsidies ook in te zetten voor maatregelen
op het gebied van klimaatadaptatie .
• Realiseren van groen en natuur binnen stedelijk gebied is vaak
kostbaar gezien de daarvoor benodigde ruimtevraag . De provincie
streeft naar het verruimen van de financieringsmogelijkheden voor

mitigatie als adaptatie) .

binnenstedelijk groen . Dat doen we met name waar dit aantoonbaar
bijdraagt aan klimaatbestendigheid en biodiversiteit . Bijvoorbeeld
bij binnenstedelijke bouw- en verdichtingsopgaven .
• Indien meer middelen beschikbaar worden gesteld, zet de provincie,

PARTIJEN EN OPGAVEN VERBINDEN
• Voor het realiseren van klimaatadaptatiedoelen door middel van
groen- en natuurbeheer werkt de provincie samen met externe
partners: gemeenten (recreatieschappen), waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Dunea, etc .

emeente Den Haag kiest in de ‘Wegwijzer Den Haag klimaatbestendig’ voor een rijk palet aan op elkaar afgestemde instrumenten, de “Haagse Aanpak”. Hierbij wordt zowel ingezet op de
verleiding door het helder formuleren van de ambities en het aanreiken van oplossingsprincipes, als op het benoemen van de eisen aan
‘alle projecten in de stad’. Voornemen is om de ontwerprichtlijnen
onderdeel te laten uitmaken van het Handboek Openbare Ruimte.
Ambities en eisen worden meegenomen in prestatieafspraken met
woningcorporaties, bij opdrachtverlening bij nieuwe ontwikkelingen
en in ontwikkelingskaders voor ontwikkelaars.

gezien de kwetsbaarheid van met name ouderen, zieken en jonge
kinderen voor hittestress, in op het verruimen van financieringsmogelijkheden voor groene maatregelen die specifiek betrekking
hebben op deze kwetsbare groepen . Bijvoorbeeld subsidiemogelijk-

D

e Provincie Zuid-Holland benoemt in de Strategie zes thema’s
of ontwikkelingen. Bij iedere ontwikkeling benoemt zij in
een ‘Routekaart’ het te behalen doel, haar eigen inzet, nieuwe
beleidsvoornemens, benodigde kennis en de verbinding met andere
partijen. - hiermee bestrijkt ze het hele palet van rollen van een
overheid.

heden ten behoeve van groene gevels en daken van verzorgingstehuizen, zorginstellingen en scholen .

De strategische samenwerking tussen en met deze partijen verloopt
via de Landschapstafels en Regiegroepen Groen . De provincie streeft
ernaar om het thema klimaatadaptatie aan deze tafels te agenderen .
• De agrarische sector is een belangrijke partner in het realiseren van
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W
Vlaardingen zette, in verband
met corona, een digitaal
overleg met partners op >

estland geeft in de bijlage een overzicht van de partners
waarmee in het voortraject gesproken is en benoemt hun
belang. Schiedam heeft de strategie nadrukkelijk samen met het
Hoogheemraadschap opgesteld. Ook in Voorne-Putten is de strategie
tot stand gekomen in interactie met diverse gemeenten en het
waterschap. Ook in Schiedam en - De regio Utrecht Zuid-West heeft
de strategie opgesteld met 14 gemeenten, provincie, hoogheemraadschap en de veiligheidsregio, waarbij ook andere grote partijen als
Prorail en Natuurmonumenten hebben meegedacht. - Net als veel
andere organisaties benoemt de Regio dat deze strategie een aanzet
is om adaptatie met veel meer partijen te delen.

E

en enkele organisaties doet daarvoor een actoranalyse: welke
partij heeft welk belang, voelt welk effect en kan op welke
manier bijdragen aan de doelstellingen?

Midden-Delfland neemt een
overzicht van belangrijke
partners per opgave op >

In gesprek met gebiedspartners
We weten welke effecten we in 2050 kunnen verwachten op het gebied van
wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. De problemen en uitdagingen zijn
duidelijk, nu is het tijd om te bepalen wat er in Vlaardingen aan willen doen. Wat
willen we aanpakken? Wat accepteren we? Welke koers willen we inzetten naar een
klimaatbestendig Vlaardingen in 2050?
Daarover zijn we in gesprek gegaan met een enthousiaste groep gebiedspartners van
verschillende organisaties. In verband met Corona hebben we dat online gedaan
(Figuur 3-1), via een online vragenlijst en werksessie met 32 mensen van 16
gebiedspartners:
Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Vlaardingen, GGD Rotterdam-Rijnmond,
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Buurgemeente Schiedam, Vlaardings Energie
Collectief, Provincie Zuid-Holland, Stichting Vlaardingen in Beweging, Waterweg
Wonen, Stichting Stadslandbouw, Duurzaam op Dreef, VvE beheer, Rabobank, Stichting
Boombehoud Vlaardingen, Team Klavertje Vier, Woningstichting Samenwerking.

Regie

Overige partijen

Met VRR uitwerken preventieen rampenplannen
overstromingen

SDAM
VRR

Met Irado uitwerken van
mogelijkheden om het beheer
van de openbare ruimte
klimaatadaptiever te maken
Bewoners laten meedenken
over leefbaarheid wijk: thema
hitte koppelen aan kansen
voor een aantrekkelijke wijk
met meer groen/schaduw/
water
Ondernemers laten
meedenken over met name
hittestress op
bedrijventerreinen
Kansen voor samenwerking
verder verkennen met RWS,
Hof van Delfland, Babbersmolen en andere partners als
netbeheerders, energiebedrijven, onderwijsinstellingen
Actieve deelname in relevante
netwerken als CoP
Klimaatadaptatie, NAD/OAS,
Platform Slappe Bodem

SDAM

Schiedam, VRR,
ondernemers- en
bewonersverenigingen
Irado, HHD

SDAM

Borging in
beleid (plannen
of afspraken)
Pm
*
Onderlinge
afspraken

Inwoners,
buurtverenigingen,
basisscholen, Woonplus, Sociaal
Wijkteam

Pm

SDAM

Ondernemersverenigingen

Pm

SDAM

HHD, RWS, Hof van
Delfland,
netbeheerders,
energiebedrijven en
andere partners

Onderlinge
afspraken

Figuur 3-1 Samen een visie en oplossingsrichtingen formuleren met gebiedspartners

Dankzij de input van de brede groep gebiedspartners met verschillende achtergronden
en werkvelden, hebben we een beter beeld gekregen van de mogelijke

Opstellen van een
communicatiestrategie rond
klimaatadaptatie (afgestemd
op de communicatie in o.a. het
vGRP)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Schiedam

*

H

et Hoogheemraadschap van Delfland zet vanaf 2017 sterk in op
het bouwen van communities; het samenbrengen van partijen
die betrokken
zijn bij klimaatadaptatie. Dit is een van de belangrijkste
*
pijlers van de strategie.

SDAM
Hoogheemraadschap van Delfland

Doorontwikkelen
Vlaardingen

SDAM

Communicatieplan

G

emeente Westland brengt na een traject met dialogen met
*
* partners
*
* in de strategie een overzicht van de rollen en belangen
van deze partners.
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4.5 Werkwijze en financiering

Midden-Delfland
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Opgave/kans

Overstromingen

3.1

Hitte

et Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zet in zijn ambities en
programma sterk in op de samenwerking tussen overheden en
partners die door hun activiteiten betrokken zijn, invloed hebben of
de effecten ondervinden van de gevolgen van klimaatverandering.
De Risicodialogen zijn als een belangrijk onderdeel van het proces
benoemd om te komen tot een Adaptatie-strategie. - Dat wordt
door de organisaties verschillend ingekleurd. In de meeste gevallen
is er breder overleg geweest over de stresstesten. Maar niet altijd
gebeurde dat buiten de deuren van de betreffende organisatie.

G

Droogte

H

DE SAMENWERKING

emeente Schiedam heeft het adaptatieplan samen met het
Hoogheemraadschap van Delfand opgesteld. In de uitvoeringsagenda benoemen ze per opgave wie daarvoor de regie neemt en
welke partijen betrokken moeten worden.

Uitvoeringsagenda

Hevige neerslag

6. Samenwerking

Klimaatadaptatie is als zodanig een nieuw thema op de gemeentebegroting. Er wordt al veel gedaan
aan klimaatadaptatie onder de noemer van duurzaamheid of leefomgevingskwaliteit en bij de
(her)inrichting van de openbare ruimte worden al maatregelen genomen die mede ten doel hebben
de stad klimaatadaptief en waterrobuust in te richten. Die werkwijze wordt
doorgezet, waarbij gericht
Westland
wordt gestuurd op klimaatadaptatie.
Op dit moment wordt aan klimaatadaptatie gewerkt binnen de bestaande middelen. In 2019 zal
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GEMEENTE LANSINGERLAND

7. Organisatie
Financiering

Naast de gemeente beschikken ook het rijk, de provincie
en de waterschappen en wellicht de EU over middelen
voor klimaatadaptatie. Subsidieregelingen zijn aan
voortdurende wijzigingen onderhevig. De gemeente,
het intergemeentelijk subsidiebureau en Bureau Brussel
volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn continu
in gesprek met deze overheden om te komen tot een
gezamenlijke financiering van maatregelen in Arnhem.

5.2
Noord-Brabant
Binnen de gemeente zijn de volgende middelen inzetbaar voor klimaatadaptatie:

Groenfonds

Klimaatfonds

200.000,-

Jaarlijks: voor meer groen ten behoeve van klimaatadaptatie
waarvan 100.000,- voor planten van meer bomen en bossen
(Bomenplan).

50.000,-

Jaarlijks: bijdrage aan subsidieregeling ‘Initiatieven
klimaatadaptatie’.

pm

De hoogte van de bijdrage van het Klimaatfonds aan projecten
wordt mede bepaald door de mogelijkheden voor cofinanciering.
Deze worden de komende tijd in beeld gebracht.

1.200.000,-

100.000,-

Jaarlijks (2020-2023): bijdrage Platform Arnhem Klimaatbestendig
(tevens bijdrage beide waterschappen en provincie).
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Scenario’s

De hiervoor omschreven ambities, de keuzeomvang en het tempo waarin de ambities tot stand
moeten komen, zijn afhankelijk van de beschikbare middelen zoals capaciteit en financiële middelen.
Het maatregelenoverzicht bevat een groot aantal acties en maatregelen. Het is op dit moment niet
mogelijk om per maatregel de gevolgen voor benodigde capaciteit en financiële gevolgen goed in
beeld te brengen. Op basis van globale ureninschattingen en ramingen is richting gegeven aan wat
benodigd is en een indicatie wanneer maatregelen geeffectueerd kunnen worden. Om tot een gerichte
aanpak te komen zijn er een viertal scenario’s uitgewerkt met een strategie om tot klimaatadaptief
beleid en handelen te komen.
We onderscheiden een viertal scenario’s:
1. Scenario “basis”.
2. Scenario “handen uit de mouwen”.
3. Scenario “versnellen”.
4. Scenario “koploper”.

Figuur 12. Schade door klimaatverandering tot 2050 bij ongewijzigd beleid

Overzicht met maatregelen waar kosten aan verbonden zijn voor de gemeente

Arnhem

nr Maatregel
1 Vervolg klimaatbestendig klapwijk
(2*urban waterbuffer)
2 Mini bos (tiny forest)
3 Pilot kwaliteitsbaggeren
4

Foto: Rolf Hensel

GRP-budget

Eenmalig (2020-2022): voor extra maatregelen klimaatadaptatie
voor verminderen wateroverlast.

S

chiedam benoemt in de paragraaf ‘Werkwijze en financiering’ dat
middelen in het vGRP expliciet bestemd worden voor klimaatadaptatie, projecten in de buitenruimte moeten aangeven hoe het
project bijdraagt aan een waterrobuuste inrichting en dat bij

A

lle instanties geven aan dat ‘niets doen’ ook geld kost, waarbij
vaak verwezen wordt naar het onderzoek naar mogelijke schade
uit 2014.

Middelen

M

idden-Delfland benoemt ook de organisatorische capaciteit.
Hoewel er weinig ruimte is wordt creatief ingezet op een
‘interne kernteam klimaatadaptatie’ met een coordinator, die elkaar
op de hoogte houden en sturen op klimaatadaptatie in programma’s
en projecten. Werkbijeenkomsten met een grotere groep internen,
en juist ook externe partijen, moeten zorgen voor een inhoudelijke
expertise en voeding van projecten en het klimaatprogramma.

Naast extra personele inzet zijn er ook financiële
middelen beschikbaar voor klimaatadaptatie. In
de eerste plaats zijn er de bestaande budgetten bij
beheer- en onderhoud van de openbare ruimte. Deze
worden zo effectief mogelijk ingezet zodat bij het
nemen van onderhoudsmaatregelen maximaal wordt
ingezet op klimaatadaptatie. Wanneer een aanvullende

inzet wenselijk is, kan een beroep worden gedaan
op het groenfonds of het rioolfonds. Daarnaast is
voor klimaatadaptieve maatregelen in projecten en
grotere ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage uit het
klimaatfonds mogelijk. Hierbij is de voorwaarde gesteld
dat er cofinanciering moet zijn.

ONDERWERP

Midden-Delfland beschrijft
organisatorische
consequenties >

D

Door herschikking van taken en extra inzet zal de
capaciteit voor het team klimaatadaptatie verhoogd
worden van 1,5 naar ca 3,0 fte, verspreid over
meerdere medewerkers. Het team klimaatadaptatie is
verantwoordelijk voor formulering van het gemeentelijke
beleid en het coördineren van de uitvoering. Ook draagt
het zorg voor de afstemming met onze partners in de
stad.

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020 - 2030

Gemeente Arnhem neemt een
overzicht van beschikbare
middelen uit verschillende
fondsen op >

De belangrijkste projecten en initiatieven vanuit de
waterschappen zijn:
• reconstructie hoge kade binnenstad Arnhem
maatregelen zuidelijke Rijndijk,
• onderzoek naar de mogelijkheden om Arnhem-Zuid
minder droogtegevoelig te maken, en
• onderzoek naar geschikte maatregelen voor het
verbeteren van de waterkwaliteit in droge perioden.

CAPACITEIT EN
MIDDELEN

< het overzicht uit De
Klimaatbestendige Stad (2014)
van mogelijke gevolgschade
bij klimaatverandering en
ongewijzigd beleid wordt veel
gebruikt om aan te geven dat
‘niets doen’ ook geld kost.

PAGINA

De waterschappen Rijn&IJssel en Rivierenland
hebben ook een belangrijke taak op het gebied van
klimaatadaptatie. De waterschappen participeren in de
ruimtelijke projecten van de gemeente of van particuliere
ontwikkelaars. Projecten van de waterschappen vinden
plaats in nauw overleg met de gemeente.
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In samenwerking met de Stichting Arnhemse
Bedrijventerreinen (StAB) en individuele ondernemers
werkt de gemeente aan het verder vergroenen van
die gebieden. Ook hier is de inzet het realiseren van
koelteplekken voor werknemers, het toevoegen van
groen en het verminderen van verharding.

ONDERWERP

ver het algemeen zijn de stragtegieën erg voorzichtig in het
benoemen van Vergroenen
de financiële
en organisatorische consequenties.
bedrijventerreinen
Die worden vaak verwerkt in bestaande onderhouds- en projectbegrotingen, en opgevangen binnen de huidige formatie. Er wordt
Maatregelen Waterschappen
echter wel vaak benoemd
dat klimaatadaptief bouwen, zeker in deze
‘Hierin
trekken
begin fase van het zoeken naar nieuwe technieken
en werkwijze,
we
nauw
op met
meer investering vraagt.
initiatieven vanuit
e gemeente Arnhem benoemt dat er 1,5 fte
is, en
deextra
wijknodig
rond
klimaatadaptatie’
een inschatting van 1,55M€ aan extra middelen, die voor 3,5M€
gedekt worden uit Groenfonds, Initiatievenfonds en vGRP. Dat zien
we vaker: extra middelen worden gevonden in het vGRP, via incidentele fondsen en co-financiering.

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020 - 2030

O

Het Spijkerkwartier is kwetsbaar voor wateroverlast. Bij de
onderhoudswerkzaamheden die hier uitgevoerd worden,
nemen we diverse extra maatregelen om het risico op
wateroverlast te beperken. Hierin trekken we nauw op
met initiatieven die vanuit de wijk rond klimaatadaptatie
maar ook energietransitie en leefbaarheid worden
ondernomen (zoals Spijkerenergie en de Blauwe
Wijkeconomie).

PAGINA

Provincie Brabant besteedt
uitgebreid aandacht aan de
wijze van financiering >

D

e provincie Brabant legt veel nadruk op de financiering van de
(droogte-)opgave. Ze presenteren transparant welke bestaande
budgetten worden ingezet, welke extra middelen worden geallokeerd, welke fondsen en cofinanciering worden aangesproken en
waar nog tekorten bestaan om de opgave doeltreffend te kunnen
aanpakken. - Een dergelijke uitgebreide en open boekhouding komen
Spijkerkwartier
we weinig tegen.
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€

ORGANISATIE EN FINANCIERING

nieuwbouwprojecten de klimaatadaptatie-maatregelen opgenomen worden in de GREX Extra apparaatkosten worden geschat op
100.000.

5
6

Scenario
“Basis”

Scenario
“Handen
uit de
mouwen”

Scenario
Scenario
“versnellen” “koploper”

Onderzoek Gantellaan bij Klapwijk + realisatie
De gemeente wil een pilot uitvoeren om de
watergang (extra) te baggeren uit
waterkwaliteitsoogpunt
Om de waterkwaliteit de verbeteren wil de
gemeente de komende 4 jaar inzetten op het
verwijderen van kroos en bladeren
Anticiperen in het Communicty of Practice
De gemeente onderzoekt in kwetsbare wijken de
effecten van droogte (grondwatermeetnetanalyse).
De gemeente wil haar versteende wijken
klimaatbestendiger maken

Deelname CoP klimaatadaptatie
Onderzoek effecten van droogte
in stedelijk gebied en
veenweidegebieden.
7 Vergroenen versteende wijken
binnen de gemeente (openbare
ruimte)
8 Bewoners stimuleren om hun tuin Door middel van Operatie Steenbreek (gemeente)
voor te bereiden op extremer
en een stimuleringsregeling (Delfland), worden
weer
bewoners gestimuleerd om hun tuin te vergroenen
en/of water vast te houden
9 Onderhoud stuwen regelen
Twee stuwen waar de gemeente eigenaar van is
worden onderhouden door Delfland
10 Uitvoeren stresstest hitte
De gemeente wil in beeld brengen waar hittestress optreedt
11 Verkenning Oudeweg: Duikers
Twee opritten (zonder functie) op gronddammen
(zonder functie) verwijderen.
met twee te kleine duikers verwijderen

Aantal acties uit het maatregelenoverzicht

Midden-Delfland

Verwijderen van kroos en
bladeren

Beschrijving
Het realiseren van 2 urban waterbuffers

Bij de scenario’s onderscheiden wij de volgende componenten die bepalend
zijn voor de keuzes:
Bodegraven-Reeuwijk
1. Capaciteit, benodigd als basis om kennis te vergaren en te delen, om plannen en beleid te
maken, om klimaattoetsen uit te voeren, om te stimuleren en kansen te benutten;
2. Subsidies, om bewoners en bedrijven te stimuleren, mogelijk te faciliteren om zo mee te doen
en klimaatadaptieve maatregelen te nemen;

dekking
gemeente

2021

600.000

2022

2023

2024

300.000 300.000

100.000

100.000

30.000

15.000

15.000

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000
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20.000

200.000

100.000 100.000

40.000

10.000

38.000

38.000

50.000
10.000

< Pijnacker-Nootdorp werkt de
opgaven uit in concrete acties,
gekoppeld aan een dekking
voor de komende 4 jaar

10.000

10.000

10.000

50.000
10.000

Investering

38.000 400.000 400.000 100.000

Voorziening

25.000

25.000

25.000

25.000

Exploitatie

30.000

65.000

50.000

15.000

<< Bodegraven-Reeuwijk
koppelt zijn financiering aan
vier scenario’s in mate van
aanpak

Pijnacker-Nootdorp
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8. Uitvoering

DE UITVOERING

voorbereiding. Hier spelen verschillende belangen
en wensen die nog in beeld gebracht gaan worden.
Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal het
beekdal een grote of minder grote rol gaan spelen
in de klimaatadaptatie; met name op het gebied van
voorkoming wateroverlast
Aanpak wateroverlast Schaarsbergen
Al meerdere keren is gebleken dat Schaarsbergen
gevoelig is voor wateroverlast. Bij de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden (riolering, wegen) wordt
daarom ook extra geïnvesteerd in maatregelen ter
voorkoming van wateroverlast.

Afkoppelen Geitenkamp
Hemelwater dat in de Geitenkamp valt stroomt
relatief snel naar lagere delen van de stad, waar het
wateroverlast veroorzaakt. Door het hemelwater hier
af te koppelen en de riolering te verbeteren is de kans
van de infrastructuur
op wateroverlast inReconstructie
de lagere stadsdelen
verminderd. biedt
vaak we
goede
de hoeveelheid
In de aanpak proberen
een kansen
zo grootom
mogelijke
terug
te brengen.
Zoals
betrokkenheid vanverharding
de bewoners
te krijgen
door het
hulphier
bij de Johan
dehun
Wittlaan.
te bieden bij het vergroenen
van
tuinen.

Klimaatbestendig maken Bestuurskwartier
Het gebied tussen het provinciehuis en het stadshuis,
het Bestuurskwartier, wordt heringericht. Naast de
stedenbouwkundige aanpassingen, moet het gebied
ook klimaatadaptief en biodivers worden en tegelijk een
duurzame energievoorziening krijgen.

Onderlangs
In het gebied Onderlangs spelen diverse ontwikkelingen
zoals de uitbreiding van het museum, het verbeteren van
de route binnenstad naar het museum en de aanleg van
een snelfietsroute. Dit biedt kansen om de overbodige
verharding die hier ligt te verwijderen en meer groen te
realiseren.

Arnhem

MAATREGELEN OPENBARE RUIMTE
De openbare ruimte in wijken wordt klimaatadaptief ingericht,
door bij projecten ervoor te zorgen dat er klimaatadaptieve
maatregelen worden meegenomen. Door het aanpassen van
de Rotterdamse Stijl en het opnemen van klimaatadaptatie
richtlijnen in de inrichtingsplanprocedures zorgen we ervoor dat
klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte
consequent worden toegepast. Deze maatregelen zijn
aanvullend op de huidige inrichting waardoor extra budget
nodig is.

MAATREGELEN SCHOLEN EN SPORTVELDEN
Op dit moment zijn de meeste Rotterdamse schoolpleinen erg
stenig. Scholen besteden zoveel mogelijk tijd en geld aan hun
hoofdtaak: het geven van onderwijs. Er wordt een actieplan
gemaakt om scholen financieel en praktisch te ondersteunen bij
het aanpassen van hun schoolpleinen. Binnen schoolgebouwen
mag de temperatuur in de klaslokalen niet te hoog oplopen.
Daarvoor komt extra aandacht binnen het lopende programma
‘Frisse scholen’.
ONDERWERP

In Arnhem-zuid vormt het winkelcentrum Kronenburg en
omgeving het belangrijkste hitte-eiland. Ook hier wordt
samen met bewoners gekeken waar en hoe de openbare
ruimte groener gemaakt kan worden. De focus ligt in
eerste instantie op het Croydonplein; dit is één van de
meest beeldbepalende openbare ruimtes van de wijk.
Ook andere wensen zoals ontmoetingsmogelijkheden en
een betere entree naar het winkelcentrum worden hierbij
meegenomen.

van 2020 tot 2022 extra in investeert, is te vinden in bijlage 3.

de verschillende maatregelen aan de target weergegeven.

Dit overzicht wordt ieder half jaar geactualiseerd.

UITWERKING VAN DE VOORGESTELDE MAATREGELEN EN ACTIVITEITEN

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020 - 2030

Vergroenen Kronenbrug

Een overzicht van de projecten waar Rotterdams WeerWoord

de collegetarget. In onderstaande figuur is de bijdrage van

PAGINA

In samenwerking met aanwonenden, ondernemers en
bewonersgroepen wordt gewerkt aan een vergroening
van de ing. J.P. van Muijlwijkstraat. Hierbij wordt onder
andere gekeken in hoeverre verharding plaats kunnen
maken voor groen. Ook wordt bekeken op welke manier
verticaal groen toepasbaar is. Hierbij worden ook andere
wensen meegenomen zoals: betere oversteekbaarheid,
prettige route van de binnenstad naar het Modekwartier
enz.

ONDERWERP

Vergroenen ir J.P. van Muijlwijkstraat
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Om snel resultaten te boeken en andere partijen te
stimuleren voert de gemeente ook enkele specifieke
projecten uit op het gebied van klimaatadaptatie. Dit zijn
projecten die uitgevoerd worden in de focusgebieden
en snel tot zichtbare (en meetbare) resultaten
leiden. Bij deze projecten wordt het initiatief vanuit
klimaatadaptatie genomen, waarbij zoveel mogelijk
andere opgaven worden meegenomen. Daarbij is
cofinanciering van andere partijen, waaronder onze
mede-overheden, noodzakelijk.

PAGINA

ze te halen ambitie/doel en gewenste resultaat. - In de lijn met
Vlaardingen benoemt Lansingerland de voorgestelde maatregelen
“Bouwstenen voor de uitvoeringsagenda”, waar het in Vlaardingen
“Suggesties voor maatregelen voor de uitvoeringsagenda” heet.

2. MAATREGELEN GEBIEDSGERICHT: VANUIT
KLIMAATADAPTATIE
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ansingerland en Rotterdam, bijvoorbeeld, benoemen speerpunten van de aanpak voor de komende jaren. Daarbij benoemen

waterveiligheid hebben en werkt samen bij maatregelen
die genomen worden op het gebied van waterveiligheid.

Insteek is het realiseren van een koelteplek met
1.2 BOMENPLAN
rustplek(ken)
voor de bewoners van de binnenstad
Begin 2020
is het van
Bomenplan
door de gemeenteraad
binnen
250 meter
hun woningen.
vastgesteld. Onderdeel van dit plan is de jaarlijkse aanplant
nieuwe bomen en
bos. Deze nieuwe bomen leveren
3.van
MAATREGELEN
GEBIEDSGERICHT:
een
belangrijke
bijdrage
aan
het
klimaatbestendiger
MEELIFTEN ANDERE OPGAVEN
maken
van Arnhem. Deprojecten
uitwerking
plannen voor
Naast
bovengenoemde
dievan
vanuit
nieuwe bomen en
zal daarom
in er
nauwe
samenhang
klimaatadaptatie
zijnbos
geïnitieerd,
zijn
ook andere
plaatsvinden
maatregelen
op liggen
het gebied
projecten
waarmet
belangrijke
kansen
voorvan
klimaatadaptatie.
Als
blijkt
dat
het
via
de
klimaatadaptatie. De belangrijkste zijn: lopende
projecten onvoldoende lukt om de hoeveelheid verharding
terugbeekdal
te dringen
onderzoeken we de mogelijkheid om een
Visie
Paasberg
‘ontsteningsmanager’
te benoemen.
Voor
het beekdal Paasberg
is een ruimtelijke visie in

ONDERWERP

L

gelegen gebieden en beschermt tegen droogte.

droogtegevoelige gebieden,
MAATREGELEN
STADSBREED
• 1. vasthouden
van regenwater
waar dat mogelijk is,
zeker in hoger gelegen gebieden,
1.1
MAATREGELEN
MINDER VERHARDING
• verbeteren
van de ‘sponswerking’
van stadsbodems
door bodem verbeterende maatregelen (tevens
Eénoptimalisatie
van de belangrijkste
ambities
is om de verharding
biologisch
bodemleven),
bebouwde
deel
van Arnhem met
10%
• in het
bewaking
van de
bereikbaarheid
haven
en te
kades voor
verminderen.
Dit zal voor een belangrijk deel
de scheepvaart,
via gebiedsontwikkelingen
en projecten
• gebeuren
monitoring
van de risico’s op zettingen,
openbare
ruimte
(zie Strategie
4.4).voor
De op
• in de
onderzoek
naar
gevolgen
van droogte
de
handen
zijnde verdichting
intensivering
de
waterkwaliteit
in vijvers, en
watergangen
envan
sloten
stad
staan met
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voet met de
(samen
de waterschappen),
en wens om
klimaatadaptiever
maken. Invanuit
dit kader
• Arnhem
het ondersteunen
van detecampagne
Vitens om
zullen
we onderzoeken oftehet
effectief is om met
het drinkwatergebruik
verminderen.
een richtpercentage voor groen te gaan werken. Dit
percentage
vormt danWATERVEILIGHEID
uitgangspunt voor nieuwe
1.7
MAATREGELEN
ontwikkelingen.
Aan de voor
handwaterveiligheid
van dit percentage
kunnen
De
verantwoordelijkheid
ligt bij
we tevens bepalen
in de bestaande
stad een tekort
Rijkswaterstaat
en dewaar
waterschappen.
De gemeente
sluit
aanbij
groen
is.
aan
de ambities
die deze partijen op het gebied van

Om het streven naar minder verharding kracht bij
te zetten reserveren we een deel van de beschikbare
middelen om bij te dragen aan het verwijderen van
overbodig
asfalt. Metbinnenstad
name in Arnhem-zuid zijn in
Verder
vergroenen
verleden
vaak zeer
wegen een
aangelegd
vanuit
Alhet
enige
jaren loopt
in debrede
binnenstad
succesvolle
de gedachte
dat de auto met
de toekomst
zijn. Nu
aanpak
voor vergroening:
financiëlezou
ondersteuning
blijkt
veel verharding
die hier is groenbakken
aangelegd nooit
van
dedat
gemeente
kunnen bewoners
gebruikt zal
worden. Het
dit
aanvragen
diegaan
ze vervolgens
zelfverwijderen
beheren. In van
de komende
asfaltwillen
is kostbaar
kan vaak niet
vanuit de
jaren
we deen
vergroening
uitbreiden
enlopende
een
projecten
gefinancierd
worden.
Als blijkt dat het
via dein
‘netwerk
van
schaduwroutes
en koelteplekken’
creëren
lopende
projecten
onvoldoende
lukt
om
de
hoeveelheid
de binnenstad: een netwerk van beschaduwde routes en
verharding
te dringen
onderzoeken
we de
koele
plekkenterug
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en waar
naartoe Arnhemmers
mogelijkheid
om eentijdens
dergelijke
te benoemen.
zich
kunnen begeven
een ‘functie’
warme periode.
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emeente Gouda doet dat bijvoorbeeld door de acties te strucBlauwe gebieden
De blauwe gebieden
de nagenoeg
onbebouwde
tureren
naarzijnvier
acties
van een gemeente: (1) Informeren, (2)
gebieden in de gemeente. Op de Hitte-attentiekaart
worden drie verschillende ‘blauwe gebieden’
onderscheiden:
Stimuleren,
(3) Verankeren en (4) Verplichten.
de ‘donkerblauwe gebieden’ zijn de grote parken
in het noorden van de stad op de hellingen van
Veluwe met koele “dalwinden”
die de stad
Gemeentedestromen,
Arnhem
hanteert
bijin het opstellen van het uitvoeringsde ‘blauwe gebieden’ zijn de buitengebieden en de
rivieren
met
hun
uiterwaarden,
en
programma
een logische indeling in drie clusters van acties en
de ‘lichtblauwe gebieden’ zijn de overige parken in
de stad.
maatregelen: (1) stadsbrede maatregelen op basis van de probleemanalyse, (2) gebiedsgerichte maatregelen, waarbij klimaatadaptatie
de aanleiding vormt, (3) gebiedsgerichte maatregelen, waarbij wordt
We nemen maatregelen om het water in de
hogeop
delenandere
van Arnhem vast
te houden. Dat (meekoppelen).
meegelift op
thema’s
vermindert de kans op wateroverlast in de lager
De maatregelen die zijn geformuleerd om wateroverlast
en hitte tegen te gaan helpen ook om de gevolgen
van droogte te verminderen. Door meer groen en
wateropslag in de stad aan te leggen wordt meer water
vastgehouden waar- door het langer duurt voor droogte
tot problemen gaat leiden. De mogelijkheid om water
op te slaan en te gebruiken tijdens droogte zal een
grotere rol gaan spelen in gebiedsontwikkelingen en de
inrichting van de openbare ruimte.
Langdurige droogte kan een negatief effect hebben op
de waterkwaliteit. In overleg met de waterschappen
zullen we dit aspect nader in beeld brengen en met
voorstellen komen om de waterkwaliteit ook in geval van
droogte op een acceptabel niveau te kunnen houden.

In de Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030
zijn ambities benoemd om een grote stap te zetten
in het klimaatbestendiger maken van Arnhem. Deze
Uitvoeringsagenda
de maatregelen met
Daarnaast
zetten we beschrijft
in op:
meer fysiek
karakter. Ze
vormen
ruimtelijke
• een
voorkomen
bosbranden
en zo
nodigeen
actualiseren
van
vertaling
van de ambities die in hoofdstuk 3 van de
het calamiteitenplan,
zijndroogtebestendige
beschreven.
• strategie
toepassen
bomen en heesters in
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1.6 MAATREGELEN OM EFFECTEN DROOGTE
TEGEN TE GAAN

ONDERWERP

toevoeging van bebouwing combineren met
compenserende maatregelen zoals extra groen of
minder verharding (openbaar en/of particulier).

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020 - 2030
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•

Versie juli 2020
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D

e concreetheid van de uitvoeringsprogramma’s loopt dan ook
Maatregelen
ook de Hitte-attentiekaart):
Gele gebieden Er zijn gemeenten die
ergDeuiteen.
heel(zieprecies
en concreet hun
• geen toename bebouwing en verharding in die
gele gebieden worden veelal gevormd door de wat
delen van de donkerblauwe zones waar de kwetsbare
ruimer opgezette woonwijken. Wat betreft hitte is de
dalwinden voorkomen,
situatieingrepen
in de gele gebieden beschrijven
relatief gunstig. De ambitie(Midden-Delfland
ruimtelijke
in haar bijlage)
• bebouwing in de blauwe gebieden heeft een
is om deze situatie te behouden. Dit betekent dat ook
zodanige verkaveling dat de ontwikkeling geen effect
hier eventuele verdichting niet mag leiden tot een
heeft
op
de
verkoelende
winden
naar de hitteverslechtering
van
de
gevoelstemperatuur
ter
plaatse.
of gemeenten die meer algemeen de acties
van de komende
jaren
gevoelige oranje en rode gebieden in de stad, en
• toename hoeveelheid verharding bij voorkeur
Maatregelen:
voorkomen.
• de gunstige verhouding tussen bebouwd/verhard en
beschrijven.
groen/blauw behouden, en

De uitvoering van deze projecten leidt tot het behalen van

MAATREGEL

UITVOERINGSAGENDA
KLIMAATADAPTATIE
ARNHEM

‘uitvoeringsstrategie’. Hierin zie je de zoektocht om de lange termijn
doelen, die klimaatadaptatie nu eenmaal vraagt, te verbinden met
een korte termijn actieplan.
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Arnhem neemt de
uitvoeringsagenda als bijlage
op en structureert dat in drie
niveau’s >

BIJLAGE

PAGINA

O

ok in de uitvoeringsprogramma’s zijn de verschillen tussen de
rapportages groot. Sommige organisaties hebben een apart
uitvoeringsprogramma opgesteld, sommigen integreren het programma in de strategie, als integraal onderdeel van de of als bijlage.
Gemeente Rotterdam en Groningen noemen hun document een

Samenvattend

Daarnaast zijn kinderboerderijen, natuur-educatieve tuinen
Ambitie: In 20% van de geplande
projecten wordt
Regenwater
dat inde
de hoge delen en speeltuinen belangrijke groene plekken in de stad. Net als
openbare ruimte klimaatadaptief
ingericht.
valt
(brongebieden), kan overlast klimaatadaptieve schoolpleinen hebben ze hebben een grote
veroorzaken in de lagere gebieden educatieve waarde waarbij klimaatadaptatie een onderdeel
(putgebieden). Voor het aanpakken kan zijn.
van wateroverlast moeten we daarom
op alle plekken maatregelen nemen.Ook voor sportvelden voeren we een verkenning uit, hoe deze
MAATREGELEN EIGEN VASTGOED
intensief gebruikte sportvoorzieningen, klimaatbestendig ingeDe gemeente gaat zelf het goede voorbeeld geven met het
eigen vastgoed. Er wordt onderzocht op welke objecten
richt kunnen worden. Met al deze maatregelen bereiken we
klimaatadaptieve maatregelen effectief zijn en er wordt een
alle lagen in de Rotterdamse samenleving.
meerjarenplan opgesteld om gemeentelijk vastgoed
In zijn algemeenheid nemen we de volgende
1.3 KLEINSCHALIGE PROJECTEN IN DE WIJKEN
klimaatadaptief te maken.
Ambitie: 12 van circa 600 Rotterdamse schoolpleinen en 10
maatregelen om wateroverlast te minimaliseren:
Naast het uitvoeren van enkele toonaangevende
sportvelden worden klimaatadaptief ingericht.
• bij nieuwbouw koppelen we al het regenwater af,
projecten is het belangrijk dat er ook meer mogelijkheden
Ambitie: 75 panden
worden klimaatadaptief
gemaakt.af; de
• bij renovatie
koppelen we maximaal
komen voor het uitvoeren van kleinschalige aanpassingen

Buitenruimteprojecten

HUIDIGE STAND
VAN ZAKEN

PROGNOSE
T/M JULI 2022

33 %

335

828

Nieuwbouw

> 15 %

440

> 375

Extra inzet buitenruimteprojecten

> 17 %

0

> 418

Nieuwe waterbergingsprojecten

> 19 %

0

> 850

3%

0

64

Maatregelen privaat terrein

> 15 %

0

> 375

Totaal

> 100%

775

> 2.535

Aanpak eigen vastgoed

OPGAVE & AANPAK

375
828

64

475

TOTAAL 2.535 PANDEN

440

418
n Buitenruimteprojecten
n Nieuwbouw
n Extra inzet buitenruimteprojecten
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haalbaarheid beoordelen we per geval, hierbij geldt
in de openbare ruimte. Prioriteit krijgen de aanpassingen
dat minimaal 40 mm op eigen terrein moet worden
die bewoners zelf voorstellen; zeker als zij daar zelf
verwerkt,
aan bijdragen door zelfbeheer of het uitvoeren van
• bij omgevingsvergunningen besteden we extra
maatregelen op eigen terrein. We reserveren41een deel
aandacht aan vloerpeilen en drempelhoogtes van
van de beschikbare middelen om snel op verzoeken
gebouwen, en
vanuit de wijken in te kunnen gaan en initiatieven op
Provinciale
Uitvoeringsagenda
2023buien
• de openbareklimaatadaptatie
ruimte richten we zo2021
in dat -zware
particulier terrein te ondersteunen met maatregelen
in de
zo weinig mogelijk overlast veroorzaken.
openbare ruimte.

1.4 MAATREGELEN OM WATEROVERLAST TE
VERMINDEREN

% TARGET

n Nieuwe waterbergingsprojecten
n Aanpak eigen vastgoed
n Maatregelen privaat terrein

ROTTERDAMS WEERWOORD • UITVOERINGSAGENDA • UITVOERINGSAGENDA 2020-2022

<< Rotterdam benoemt in het
Weerwoord de speerpunten
< en werkt dat uit in een
aparte Uitvoeringsagenda

Rotterdam
GEMEENTE LANSINGERLAND

Brongebieden

In de brongebieden willen we het water zo lang mogelijk
vasthouden. Hiermee beperken we de overlast in de
overgangsgebieden en putgebieden. Bovendien levert dit
De gemeente heeft samen met bewoners in de wijken
een bijdrage aan het beperken van droogte op een later
geïnventariseerd waar de problemen zich in 2014
moment.
precies hebben voorgedaan. De bewoners hebben zelf
ideeën aangedragen om toekomstige wateroverlast
te voorkomen. Deze ideeën zijn verwerkt in de
Maatregelen:
‘wateroverlastkaart’; deze geeft een beeld van •
de te
plekken
• voor
We koppelen
90% van allevan
openbare
ruimte
af hierbij en
zorgen
inbedding
onze
steden
die gevoelig zijn voor wateroverlast en geeft aan op
nemen we als uitgangspunt een bui van 40 mm die
structuren;ter plaatse verwerkt moet kunnen worden.
welke locaties extra maatregelen nodig zijn.

Vanuit onze ambitie voor sterke steden en dorpen werken wij aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Zuid-Holland, door:

5.

Lokale voorlichting risico’s en mogelijke gevolgen bewoners en bedrijven

Doel

Inwoners en bedrijven voorlichten over hinderlijke en overlast gevende gevolgen van klimaatverandering,
de aanpak van de gemeente en mogelijke handelingsperspectieven.

Wie

Onze afdeling communicatie in samenwerking met het projectteam klimaatadaptatie.

Acti
viteit

Verwerken in lopende publiekscampagnes rond klimaatadaptatie: Tuin van de Toekomst, groenblauwe
schoolpleinen. Daarnaast geven we als gemeente het goede voorbeeld door bij eigen vastgoed de
buitenruimte klimaatbestendig in te richten (zoals project klimaatadaptief gemeentehuis).

dorpen in robuuste groen-blauwe

• te zorgen
dat de uitgangspunten en werkwijze van het Convenant Klimaatadaptatief
Om de ambitie t.a.v. wateroverlast te kunnen realiseren
Overgangsgebieden
moeten we in de verschillende deelgebieden van
extreme buien is het bijna niet te voorkomen dat
BouwenBij
en
beschikbare kennis en innovatieve technieken in zoveel mogelijk projecten
Arnhem verschillende soorten maatregelen nemen.
water vanuit de brongebieden afstroomt naar de
We onderscheiden hierbij in het heuvelachtige gebied
lagere gelegen delen van de stad, de putgebieden. Het
en
gebiedsontwikkelingen
worden toegepast;
van Arnhem-Noord brongebieden, overgangsgebieden
overgangsgebied tussen bron- en putgebieden speelt een
en putgebieden. Brongebieden zijn de hoger gelegen
crucialedat
rol om
te voorkomen
dat de lager gelegen
delen
• te bewaken
ook
ondergronds
voldoende
ruimte beschikbaar blijft om klimaatgebieden waar het hemelwater snel naar beneden
van de stad naast de eigen opgave ook nog water van
stroomt en vervolgens overlast veroorzaakt in de adaptieve
hogere
delen moeten verwerken.
De ambitie
hier om
maatregelen
mogelijk
te ismaken.
lager gelegen putgebieden. Dit zijn de lager gelegen
de afstroming te beperken en te vertragen.
gebieden van Arnhem-Noord waar het water vaak niet
weg kan stromen door het reliëf of een minder gunstige
Maatregelen:
stedenbouwkundige verkaveling. Voorbeelden zijn de
• we vangen het afstromende regenwater af en
Transvaalbuurt, Molenbeke en het Spijkerkwartier. De
infiltreren of bufferen we het, waardoor we
overgangsgebieden liggen hier tussen de bron- en
voorkomen dat putgebieden extra belast worden met
putgebieden in. Het meer vlak gelegen Arnhem-Zuid
water uit de brongebieden, en
zien we als afzonderlijk gebied. Daarnaast is er speciale
• we leiden waterstromen af naar parken en
aandacht voor de hoofdinfrastructuur.
groenvoorzieningen en richten die zo in dat ze
kunnen fungeren als tijdelijk buffergebied.

Indicatie externe kosten activiteit: Klimaatwinkel (in combinatie met energiewinkel) € 10.000,.
Communicatiemateriaal € 10.000,. De genoemde projecten hebben een eigen financieringsparagraaf.
Resul
taat

Verhoogd bewustwordings en acceptatieniveau van klimaatverandering en tijdelijke hinderlijke situaties.
Verhoogde zelfredzaamheid bij overlastsituaties.

6.

Stimuleren van private partijen tot het nemen van maatregelen

Doel

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren zelf adaptatiemaatregelen te nemen
aan en rond hun vastgoed, tuinen en terreinen.

Wie

Onze afdeling communicatie in samenwerking met het projectteam klimaatadaptatie.

Acti
viteit

Publiekscampagne en stimuleringsprogramma (Tuin van de Toekomst, groenblauwe schoolpleinen
en bedrijventerreinen).

Resul
taat

Verhoogde bereidheid bij private partijen leidt tot gerichte adaptatiemaatregelen aan gebouwen,
in tuinen en op terreinen.

7.

Dialoog aanpak droogte tuinbouw en landbouw

Doel

De landbouw en tuinbouwsector is kwetsbaar voor droogte in Lansingerland. We verkennen met
de sector en gebiedspartners de mogelijkheden om deze kwetsbaarheid te verkleinen. En waar de
tuinbouwsector oplossingen kan bieden.

Wie

De gemeente initieert en leidt het gesprek met in ieder geval glastuinbouw Nederland,

<< Provincie ZuidHolland heeft een aparte
Uitvoeringsagenda voor
de acties binnen de eigen
organisatie opgesteld,
onderverdeeld naar
Gedeputeerde

Dit is wat we daarvoor in deze collegeperiode gaan doen vanuit Ambitie 6 :

Duurzaamheidsambassadeur om klimaatadaptief bouwen tot het nieuwe normaal te maken
(A. Koning)
Vanaf de vaststelling van ons nieuwe omgevingsbeleid, is toekomstbestendig bouwen (met
klimaatadaptief als onderdeel daarvan) de kwalitatieve norm voor nieuwe woningen. Wij
onderzoeken de mogelijkheid om als onderdeel van ons versnellingsprogramma Weerkrachtig
Zuid-Holland de komende drie jaar op tijdelijke basis een ervaren duurzaamheidsambassadeur
aan te stellen. Deze kan vanuit de kennis en ervaring van het Convenant Klimaatadaptief
Bouwen gemeenten op weg helpen in het meekoppelen van duurzaamheid (waaronder klimaatadaptatie) direct vanaf de start van nieuwe projecten.
Showcase toekomstbestendig bouwen (A. Koning)
In deze collegeperiode zoeken we binnen een aantal bestaande verstedelijkingslocaties naar
Provincie Zuid-Holland
een geschikte showcase waar we samen met andere partners onze ambities t.a.v. toekomstbestendig bouwen in de praktijk kunnen realiseren. Klimaatadaptatief bouwen, met toepassing
van de werkwijze en het instrumentarium van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen, maakt
onderdeel uit van de beoogde integrale aanpak. Samen met andere duurzaamheidsambities

< Lansingerland benoemt 10
speerpunten met doel, actoren
en resultaat

Indicatie externe kosten activiteit: Is opgenomen in de projectplannen.

Lansingerland
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De

Wegwijzer

Klimaatadaptatiestrategie en scenario’s

Den Haag Klimaatbestendig

WEERKRACHTIG

Klimaatadaptatiestrategie

Delft

Op weg naar een klimaatbestendig Bodegraven-Reeuwijk

ZUID-HOLLAND

Documenten

Voorbereid op
weersextremen en
bodemdaling

Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda

Weerkrachtig Zuid Holland, voorbereid
op weersextremen en bodemdaling.
Klimaatadaptatiestrategie Provincie
Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
vastgesteld 2019

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Werkgroep: L. Ettema, B. van den Berg,
F. Heuvelman, A.W. Kars, L. Duiker,
S. Brands

Samen werken aan een
groene, toekomstbestendige

Gemeente Den Haag

en leefbare stad

Gemeente Delft

Gemeente Lansingerland
Ruimtelijke
Adaptatie
Strategie
Lansingerland

Gemeente Gouda

Op weg naar een klimaatadaptief Gouda

denhaag.nl/klimaatbestendig
Februari 2019

Versienummer: 4.3
Datum: 18-03-2020

STRATEGIE KLIMAATADAPTATIE
VLAARDINGEN 2021-2024

Op weg naar een klimaatbestendige en
waterrobuuste stad

Adviesrapport

Leven met water in Schiedam

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Pijnacker-NoordorpURGENTIEDOCUMENT.Gemeente Rotterdam

Gemeente Schiedam

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020 - 2030

GROEN,
SLIM EN
SAMEN

Strategie voor een klimaatbestendig eiland

vastgesteld 2019
i.s.m. HHS Delfland en Nelen & Schuurmans

Klimaatadaptatieplan
Schiedam
Op weg naar een klimaatbestendige en
waterrobuuste stad
Leven met water in Schiedam

Klimaatadaptatiestrategie
Provincie Zuid-Holland

de visie benoemt 6 elementen met impact op
R.O., beschrijft de verwachte ontwikkeling en
de route naar een klimaatadaptieve inrichting
daarvan.

ambitie, vertrekpunt:Schiedamse context,
kwetsbaarheden, doelstellingen, stragtegie,
financiering

Gemeente Vlaardingen

ONDERWERP

Voorne-Putten houdt het hoofd koel

gemeente Schiedam

intern
T21.00265

December 2020

Klimaatadaptatieplan
Schiedam

Klimaatadaptatieplan Schiedam. Op weg naar
een klimaatbestendige en waterrobuuste stad.
Leven met water in Schiedam

KLIMAATBESTENDIG
G R O N I N G E N 2020 - 2024
Een uit voeringsagenda op klimaatadaptatie

Strategie Klimaatadaptatie gemeente MiddenDelfland 2021-2026
gemeente Midden-Delfland
vastgesteld 2020
RoyalHaskoningDHV

Strategie Klimaatadaptatie
Amsterdam

Klimaatadaptatiestrategie Delft
gemeente Delft

Klimaatadaptatiestrategie

vastgesteld 2019

Delft

Tauw & De Urbanisten, mmv Stan Geurts van
Kessel

GEMEENTE ARNHEM

Koningstraat 38
6811 DG Arnhem
Telefoon 0800 - 1809
www.arnhem.nl

4 februari 2020, Amsterdam

Gemeente Westland

Delflandse aanpak klimaatadaptatie

‘Op weg naar een klimaatbewuste regio’

Gemeenten Voorne Putten

Gemeente Amsterdam

WEERKRACHTIG

1

Strategie Klimaatadaptatie

Arnhem 2020-2030
Gemeente
Arnhem

Gemeente Groningen

OP WEG NAAR EEN
KLIMAATBESTENDIG
UTRECHT

ZUID-HOLLAND

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE
2020-2023 PROVINCIE UTRECHT
MEI 2020

Voorbereid op
weersextremen en
bodemdaling

aan de hand van de 7 ambities van het
Deltaplan; drie gebieden: Dorp, gras, glas

Weten, Willen, Werken. Analyse; Ambitie,
uitgangspunten KA-stad; handelingsperspectieven onaanvaardbaar, onwenselijk, acceptabel. Kosten en baten

Februari 2019

Regionale AdaptatieStrategie

Hoogheemraadschap van Delfland

Klimaatadaptatiestrategie
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland

Provincie Brabant

Provincie Utrecht
P ROV I N C I E- U T R EC H T. N L

Regio Utrecht Zuid-west

Regio Utrecht Zuidwest
november 2020

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE 2020-2023 | 1

Vastgesteld door Verenigde Vergadering op 18 mei 2017
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Strategie Klimaatadaptatie Westland
2021-2024
gemeente Westland
vastgesteld opgesteld 2020-2021
gemeente. mmv Samen Ruimte Maken

Klimaatadaptatiestrategie en scenario's,
op weg naar een klimaatadbestendig
Bodegraven-Reeuwijk

Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen
2021-2024

Klimaatadaptatiestrategie en scenario’s
Op weg naar een klimaatbestendig Bodegraven-Reeuwijk

gemeente Vlaardingen

STRATEGIE KLIMAATADAPTATIE

gemeente Bodegraven

vastgesteld 2020

VLAARDINGEN 2021-2024

vastgesteld 2020

Nelen & Schuurmans voor gemeente
Vlaardingen

Adviesrapport

OMDH / gemeente Bodegraven
aanleiding en doel, strategie met koers voor
4 thema's, betrokkenheid, financiering en
planning, uitwerking per thema.

Rotterdams weerwoord - urgentiedocument
gemeente Rotterdam
vastgesteld
gemeente rotterdam, ism evides, HHSD,
HHHD HHSK

context, opgave, aanpak, uitwerking
SvZ, Adaptatiestrategie volgens zes lijnen,
Maatregelenoverzicht, ambities, scenario's
Werkgroep: L. Ettema, B. van den Berg,
F. Heuvelman, A.W. Kars, L. Duiker,
S. Brands

URGENTIEDOCUMENT

Versienummer: 4.3
Datum: 18-03-2020

Klimaatadaptatiestrategie en
Uitvoeringsagenda, op weg naar een klimaatadaptief Gouda
gemeente Gouda
vastgesteld 2019?

Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig

Ruimtelijke Adaptatie Strategie Lansingerland

Programma water en Klimaat

gemeente Lansingerland

gemeente Pijnacker-Nootdorp

vastgesteld 2021

vastgesteld 2021

vastgesteld 2021

Intern

Pijnacker-Nootdorp, Delfland

'Als vervolg op het Uitvoeringsplan
Klimaatbestendig 2012' - 'De noodzaak';
Stresskaarten; Ambities en Eisen; Haagse
Aanpak. "Biedt eenduidige criteria voor
klimaatbestendige inrichting en gezamenlijk aanpak'. Volledige aanpak door zowel
ontwerpprincipes aan te reiken als eisen te
fromuleren

Huidige situatie Analyse en effecten,
Doelstellingen en Doelen, Aanpak, financien
en bouwstenen voor Uitvoeringsagenda

Online document, dat daardoor informatie
heel behapbaar inzichtelijk maakt voor
burgers.

gemeente Den Haag

Wegwijzer

Den Haag Klimaatbestendig

Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda

Op weg naar een klimaatadaptief Gouda

24

Samen werken aan een
groene, toekomstbestendige
en leefbare stad

Ruimtelijke
Adaptatie
Strategie
Lansingerland
December 2020

denhaag.nl/klimaatbestendig

T21.00265

Goudse aanpak benoemen van resultaten
kwetsbaarheden en kansen, strategie per
thema, uitvoeringsagenda opgenomen
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Hoogheemraadschap van Delfland

gemeente Arnhem

vastgesteld 2017-2021

vastgesteld 2020

HHSD

gemeentelijk team Klimaatadaptatie

GROEN,
SLIM EN
SAMEN

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020 - 2030

‘Op weg naar een klimaatbewuste regio’

Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030

ONDERWERP

Delflandse aanpak klimaatadaptatie

Op weg naar een klimaatbewuste regio

KLIMAATBESTENDIG
G R O N I N G E N 2020 - 2024
Een uit voeringsagenda op klimaatadaptatie

Klimaatbestendig Groningen 2020-2024

Visie Klimaatadaptatie

gemeente Groningen

Provincie Noord-Brabant

vastgesteld 2020

vastgesteld 2020

mmv Sweco en Tauw

GEMEENTE ARNHEM

Koningstraat 38
6811 DG Arnhem
Telefoon 0800 - 1809
www.arnhem.nl

verandering klimaat, ontwikkelingen van
de maatschappij, ambitie en strategie,
aanpak in 7 bouwstenen, organisatie en
uitvoeringsprogramma

aanleiding en opgave, klimaatverandering in
Arnhem, ambities, strategie, communicatie en
uitvoeringsagenda (Bijlage)

Voorne-Putten houdt het hoofd koel

Strategie Klimaatadaptatie
Arnhem 2020-2030

Breed, goed onderbouwd en volledige aanpak. Veel aandacht voor inhoudelijke opgave
gekoppeld aan proces

De visie is een uitwerking van ‘Brabant
Klimaatproof’. In de Visie is de bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met
een waterrobuuste inrichting van Brabant’
opgenomen. De nadruk ligt dan ook sterk op
de verdrogingsopgave. Interessant vanwege
financieringsparagrafen

Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht

Strategie Klimaatadaptatie Amsterdam

Regionale AdaptatieStrategie

Voorne Putten

provincie Utrecht

gemeente Amsterdam

Regio Utrecht Zuidwest

vastgesteld 2018

vastgesteld 2019/2020?

vastgesteld 2020

gezamenlijk opgesteld 2020

Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard,
Westvoorne, Hollandse Delta mmv Wing

Provincie Utrecht

Amsterdam, waterschappen Amstel, gooi en
vecht, Hollands noorderkwartier, Rijnland

14 gemeenten, HHS Stichtse Rijnlanden,
Provincie Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht

Vastgesteld door Verenigde Vergadering op 18 mei 2017

1

Voorne-Putten houdt het hoofd koel
Strategie voor een klimaatbestendig eiland

OP WEG NAAR EEN
KLIMAATBESTENDIG
UTRECHT
PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE
2020-2023 PROVINCIE UTRECHT
MEI 2020

Strategie Klimaatadaptatie
Amsterdam

Regionale AdaptatieStrategie
Regio Utrecht Zuidwest
november 2020

4 februari 2020, Amsterdam

Interessant is de insteek van de Stresstesten,
die niet per adaptatiethema, maar per ruimtelijke functie/grondgebruik zijn opgesteld.

Aandacht voor opgave, huidige aanpak en
projecten en doorkijk naar vervolg.

P ROV I N C I E- U T R EC H T. N L
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Enthousiasmerend document gericht op de
samenwerking en gezamenlijke opgaven in de
regio. Veel aandcaht voor lokale oplossingen
die toch gezamenlijk worden benoemd.

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE 2020-2023 | 1
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