Samenvatting bijeenkomst klimaatadaptatie
Datum: 2 juni 2016
Locatie: Gemeente Amersfoort, Hellestraat 24
Aanwezigen + contactgegevens: zie excel document (ook in Google Docs geplaatst)
Doel: kennismaken + waar raken eigen werkzaamheden het thema duurzaamheid (incl. kansen/mogelijkheden om verder te verdiepen)
NB. Aan het eind van deze samenvatting staat een tabel met projecten en/of ontwikkelingen van de verschillende gemeenten en op welke thema’s dat betrekking heeft.
NB. Groene arcering = instrumenten/voorbeelden, waar (sommige) aanwezigen interesse in toonden of waar veel reacties op kwamen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting/algemene conclusies deze bijeenkomst:
• Sommige gemeenten zijn verder met klimaatadaptatie dan andere gemeenten;
• Een paar gemeenten hebben een duurzaamheidsplan. Klimaatadaptatie is daar in sommige gevallen niet letterlijk in genoemd;
• Bij een aantal gemeenten wordt nu al veel aandacht besteed aan klimaatmitigatie/energie, maar minder aandacht aan klimaatadaptatie;
• Locaties worden heringericht waarbij ook voordelen ten aanzien van klimaatadaptatie worden behaald (bijv. groen aangelegd), maar die ingrepen worden
soms nog niet gedaan vanuit het idee van klimaatadaptatie;
• Klimaatadaptatie is een integraal thema;
• Er bestaan al hulpmiddelen met informatie over bijvoorbeeld kwetsbare gebieden en hulpmiddelen om/hoe klimaatadaptatie mee te nemen (bijv.
klimaatadaptatieladder van gemeente Tilburg);
• Er is interesse om later een keer te delen wat ieder zijn ervaringen met samenwerking met verschillende beleidsvelden is/waar kansen liggen voor
samenwerking. Mogelijk wordt in het najaar hiervoor een uitnodiging gestuurd.
• In oktober wordt wellicht ook een bijeenkomst gehouden; een voornemen is om dan een bijeenkomst klimaatadaptatie te organiseren (werkconferentie),
waarbij goede voorbeelden worden getoond. Dit zou een andere bijeenkomst zijn dan bij bovenstaand punt genoemd is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaamheid zien we als een breed begrip. We hebben de duurzaamheidsladder van de provincie Utrecht (zie hier, eerste zoekresultaat, pag. 2) voor deze sessie
meegenomen. Ten aanzien van het thema klimaatadaptatie onderscheidt het Platform Water Vallei en Eem 4 subthema’s: wateroverlast, droogte, hitte,
waterveiligheid.
Per gemeente aangeven waar we mee bezig zijn/waar eigen werkzaamheden het thema duurzaamheid raken.
Amersfoort, N. Swijnenburg
Inmiddels staat thema wateroverlast op de agenda, maar eerst was dat nog niet zo. Heel langzaam ontstaat een bewustwording in de organisatie, bijv. op het thema
hitte. In de stad zijn mensen ook meer mee bezig, soms vanuit groen of vanuit innoverende projecten.
Voorbeeld van innoverend project is constructie van groen dak, gecombineerd met wateropslag. Via een app kan je zien wanneer een piekbui aan komt en wanneer
het water alvast weggevoerd moet worden. Een bedrijf is hiermee bezig in Amersfoort.
Soest, J. Simon

Watercollega en groencollega hebben beiden het thema klimaatadaptatie in het vizier. In Soest hebben we een duurzaamheidsplan; elk vakgebied zit daar in, maar
het woord klimaatadaptatie komt er niet in voor.
Nijkerk, T. Meijer en N. Rekker
T. Meijer: Bij ons is het thema duurzaamheid nog erg op mitigatie gericht (duurzame energie). Wij zitten heel erg aan de andere kant van het spectrum.
^ Als het heel hard heeft geregend, komt het thema wateroverlast op de agenda. Dan moet het opgelost worden (S. Leertouwer, Leusden).
N. Rekker: ik heb een onderzoek gedaan naar hoe de gemeente duurzaamheidsambities kan borgen terwijl ze meer een faciliterende rol aanneemt. Iets wat ik in mijn
onderzoek heb gevonden is dat de gemeente Tilburg een klimaatadaptatieladder heeft (link: Zie paragr. 3.2). In Nijkerk wordt nu een duurzame wijk gemaakt,
Doornsteeg. Daarbij wordt aandacht besteed aan klimaatadaptatie.
Wat betreft borging zouden gemeenten niet alleen moeten faciliteren, maar voornamelijk moeten stimuleren. Een voorbeeld is dat de gemeente Nijkerk geen windvisie
heeft. Als er een initiatiefnemer komt, is het niet duidelijk waar de gemeente eventueel wel of geen windmolens zou willen hebben.
De gemeente Barneveld heeft een windvisie (M. Knol, Barneveld), welke we wel kunnen delen.
Ede, B. van der Mark en M. Wesselius
B. van der Mark: Bij onze afdeling zitten alle ruimtelijke ordeningsthema’s bij elkaar (o.a. milieu, archeologie, groen, biodiversiteit). Wij zijn begonnen om integraliteit in
ons werk te brengen. Klimaat is een van de aanjagers om die integraliteit in te brengen, maar vaak gaat het wel alsnog alleen over water. Het integraal werken is voor
ons zeer belangrijk, omdat Ede de grootste biodiversiteit van het land heeft en we wel rekening willen/moeten houden met de natuur.
M. Wesselius: vanuit het college hebben we de opdracht gekregen om goed vooruit te kijken naar de toekomst (m.b.t. klimaat). Ik ben bijv. sinds begin dit jaar
begonnen met uitwerken van bomenbeleidsplan. We moeten andere boomsoorten toe gaan passen, omdat de boomsoorten die we toepasten niet meer geschikt zijn.
De link met water kan ook worden gelegd; bijv. waterberging maken, waarbij de boom daar langer gebruik van kan maken.
Barneveld, M. Knol
Bij ons wordt nog weinig aandacht besteed aan klimaatadaptatie. Op het thema energie ligt nu de focus, maar bij nieuwbouwplannen werken we wel steeds integraler.
Voorbeeld is aanpak van een bedrijventerrein (De Harselaar) waar veel wateroverlast is. We werken samen met ondernemers. Ideeën zijn (o.a.) om water op te
vangen op daken, maar ook om zonnepanelen op daken aan te leggen en om een warmtenet aan te leggen.
^ Ergens moet de urgentie van wateroverlast/klimaatverandering duidelijk gemaakt worden. Urgentie van wateroverlast kan je ook op een andere manier creëren dan
in het geval dat wateroverlast is opgetreden na een hevige bui (S. Leertouwer, Leusden).
Bunschoten, G. Holtrust

Bij duurzaamheid gaat het bij ons vooral om energiebesparing, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit maar klimaatadaptatie is nog wel nieuw. Ik ben ook adviseur
crisisbeheersing, daar speelt het thema klimaatadaptatie wel (vooral reactief). Bedrijven die koelen, mogen dat op een gegeven moment niet meer, omdat ze te veel
warmte afgeven aan het water.
Leusden, S. Leertouwer
Het is sowieso slim om wegbeheersplanning te combineren met rioolvervanging. Ook zou voordat je een locatie gaat aanpakken naar mijn mening al duidelijk moeten
zijn wat je daar wil. In Leusden zijn wel een paar plekken waar hitte optreedt. Die worden heringericht, maar niet vanuit het idee dat hittestress het probleem is.
Ik merk verder dat er bij nieuwe ontwikkelingen altijd een spanningsveld is tussen uitgeefbare en niet uitgeefbare grond is. De hoeveelheid groen wordt pas laat
bepaald; dit is geen uitgangspunt. Water wordt als iets gezien dat moet.
Mij is ook opgevallen dat de bergingsnormen van het waterschap veranderd zijn door de fusie van de twee waterschappen. Waterschap Veluwe had veel lagere
eisen. Nu bevinden de normen van het waterschap Vallei en Veluwe zich ergens in het midden, iets aan de kant van het waterschap Veluwe. Je maakt nu veel minder
water.
Woudenberg, J. van Beeck
Sinds ongeveer anderhalf jaar is er een duurzaamheidsplan, maar klimaatadaptatie wordt hier ook niet in genoemd. We zijn vooral bezig met energiebesparing en
bewustwording. We zijn verder bezig met een Basis Waterkwaliteitsplan; daarin wordt integraler gekeken naar de wateropgave, maar hitte speelt daar bijv. niet in.
Wageningen, N. Jansen
De gemeente is al enige tijd bezig met energiebesparing en duurzaam bouwen en met klimaatadaptatie zijn we al vrij lang aan de slag. Dit najaar wordt een
groenbeleidsplan opgesteld en daarin is klimaatadaptatie één van de acht thema’s.
Bij elk nieuwbouwplan dat wij maken, maken wij een D-profiel (Duurzaamheidsprofiel). Hierin zetten wij wat wij als gemeente graag in een plan willen zien. Zo’n Dprofiel bestaat o.a. uit de thema’s: water, groen, energie, verkeer. Samen met ontwikkelaars wordt overlegd: wat willen we.
Wij kregen vragen vanuit de raad over klimaatadaptatie (N. Jansen, Wageningen). Er wordt geen klimaatadaptatieprogramma opgezet, maar we moeten nagaan wat
er al gebeurt op dit thema.
^ De provincie Utrecht heeft een MKP-Maptable (MKP = Milieukwaliteitsprofielen). Dat is een digitale tafel waarin plannen op kunnen worden ingelezen. De provincie
kan bij projecten met de tafel langskomen. Dat hebben wij in Woudenberg ook gedaan (J. van Beeck, Woudenberg). Dit kan ook een tool zijn om je RO collega’s te
inspireren (C. Rijsbosch, Amersfoort).
^ Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een ambitieweb (vooral voor intern gebruik). Daarin kan je duidelijk zien op verschillende thema’s wat gedaan/behaald moet
worden. Dit ambitieweb helpt de projectleider om in het begin te zien: waar ga ik op in zetten, dit helpt ook naar de wethouder toe (N. Swijnenburg).
Verschillende gemeenten

Klimaatadaptatie wordt bijna nergens als expliciete opgave benoemd. Soms wordt klimaatadaptatie her en der meegenomen, maar niet letterlijk benoemd. Het
platform kan klimaatadaptatie op de agenda zetten. Daarbij is het handig of belangrijk om goede voorbeelden te laten zien. Er kan ook gekeken worden naar
mogelijkheden voor subsidie (C. Rijsbosch, Amersfoort).
Ruimtelijke adaptatie en wat zou moeten gebeuren, zou bestuurlijk op de agenda gezet moeten worden. In september vindt er een bestuurlijk platform plaats en we
willen daarbij ook raadsleden uitnodigen. Tijdens dat bestuurlijk platform zou ruimtelijke adaptatie onder de aandacht gebracht moeten worden (C. Rijsbosch,
Amersfoort).
Een extra aanjager is de omgevingswet (B. van der Mark, Ede). Dan heb je ook de RO medewerkers mee. Ten aanzien van de omgevingswet moet de burger bij één
klik alle informatie van een locatie kunnen vinden. Gaat heel belangrijk worden: je moet dus zorgen dat alle informatie DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) ‘proof’ is.
Alterra (Wur) heeft veel informatie over kwetsbare gebieden. Wij hebben paar jaar geleden vanuit provincie Gelderland een klimaattafel gehad, samen met Alterra (M.
Knol, Barneveld). Er bestaan ook al landelijke webapplicaties van Alterra (B. van der Mark, Ede).
Vanuit het Platform Water Vallei en Eem gaan we inventariseren welke stimuleringsmaatregelen voor bewoners bestaan om af te koppelen (welke regelingen bestaan
er, welke werken (niet)). We proberen dan te komen tot een setje voorkeursmaatregelen (C. Rijsbosch, Amersfoort).

Vervolg
Ik zou graag later een keer met elkaar delen: wat zijn jouw lijnen/waar liggen kansen voor samenwerking (tussen verschillende beleidsvelden in een gemeente)? (N.
Swijnenburg, Amersfoort). Aankomend najaar zouden we een uitnodiging vanuit onze kant kunnen sturen. Waar staan we dan als geheel? (C. Rijsbosch, Amersfoort)
We hebben als voornemen om in oktober een regio brede bijeenkomst over klimaatadaptatie te organiseren (C. Rijsbosch, Amersfoort). Watercollega’s kunnen 3 of 4
collega’s van de gemeente meenemen. Het zou een werkconferentie kunnen worden waarin goede voorbeelden worden getoond. Zodra het concreter is, sturen we
meer informatie.

TABEL
In deze tabel zijn de in deze bijeenkomst genoemde projecten of ontwikkelingen (dan wel vanuit gemeente, dan wel vanuit andere partijen) vermeld. Er is aangegeven
of dit onder ‘weten’, ‘willen’ of ‘werken’ (zie hier) valt en bij welk thema het hoort.
Project/ontwikkelingen

Gemeente

Weten

Groen/water-dak

Amersfoort

X

Nieuw ziekenhuis: alle vitale functies hoger in

Amersfoort

X

Willen

Werken

Wateroverlast
X

X

X

Droogte

Hitte

Waterveiligheid

Alle klimaatthema’s/klimaatbestendig

Geen van de
klimaatthema’s

gebouw
Natte voeten heel concreet in aantal wijken

Amersfoort

X

X

Steenbreek

Amersfoort

X

‘Meet je stad’ (verzamelen data in stad)

Amersfoort

Optigroen (bufferen met groene daken in
bebouwde omgeving)

Amersfoort

Studenten Wur hebben onderzocht wat de
risico’s zijn

Amersfoort

X

Beleid: klimaatbestendige stad 2030

Amersfoort

X

Hittestress: bij onderwijs relatie frisse scholen
binnenklimaat

Amersfoort

X

X

NMU heeft hitte-eilanden in stad gemeten

Amersfoort

X

X

Probleem: bedrijven bij hitte geen hitte meer
lozen

Amersfoort

X

X

Kans/probleem: langer thuiswonen, juist
ouderen kwetsbaar

Amersfoort

X

X

Kansen: bomenplan (roep om compensatie door
raad)

Amersfoort

X

Kansen: veel leegstand/herbestemmen/groen als
kracht in de stad

Amersfoort

X

Ziekenhuis wordt park

Amersfoort

Progr. Groene stad: een positieve bijdrage niet
expliciet benoemd

Amersfoort

Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats expliciet

Amersfoort

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

opgenomen
Ambitieweb: meenemen bij start projecten

Amersfoort

X

X

Kans; klimaatadaptatie opnemen in
groenbeleidsplan

Amersfoort

X

X

Aanpak bedrijventerrein de Harselaar

Barneveld

Basis waterkwaliteitsplan

Woudenberg

X

Groenbeleidsplan

Wageningen

X

X

D-profiel

Wageningen

X

X

MKP Maptable

Prov.
Utrecht

X

X

X

X (en
energie)

X

