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Introductie 
 
Op 9 maart 2017 vond de 4e Regiotafel “Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie” (DPRA) plaats in 
Rotterdam. 
 

Doel van de bijeenkomst 

1 Herkennen/ erkennen van de urgentie van ruimtelijke klimaatadaptatie. 
2 Agenderen van het ambitieniveau: Klopt het dat een ‘Niveausprong’ nodig is?  
3 Agenderen van wat nodig is: Hoe dit ambitieniveau te realiseren? 
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Plenaire aftrap 
 

Sprekers   

Adri Bom-Lemstra 

 
Gedeputeerde 
Provincie Zuid-Holland 
 
 
 
 
 

“Heel hartelijk welkom hier in Rotterdam. Een stad die meer en 
meer in beweging is en die heel veel doet aan adaptatie en 
verandering van klimaat. Hoe passen wij ons aan die 
klimaatverandering? U bent hier op een van de landsdelige 
bijeenkomsten. […] Hoe gaan we samenwerking organiseren en 
hoe zorgen we ervoor dat we de hele samenleving erbij 
mobiliseren? Een van de leukste opgaven die er ligt. Voorheen 
had ik ook ruimtelijke ordening in portefeuille bij mijn vorige 
baan, in het Hoogheemraad Delfland, toen kwam ik erachter dat 
klimaat in combinatie met water en ruimte heel interessant 
werkt. Je moet op tijd nadenken ‘Wat moet ik doen bij meer 
buien of langere periode aan droogte of als de buien vallen 
heftiger worden of statistieken zeggen dat die grotere bui ineens 
jaar na jaar voorkomt.’ Je kunt handelen als het gebeurt, maar 
ook zaken aanpassen, snelwegen, groenopgave, woonwijk 
wanneer je daar aan de slag gaat. Vooraf zaken verwerken, dat 
bespaart een hele hoop kosten in de toekomst. Denk aan 
miljarden. Ik ben vandaag uw gastvrouw omdat ik gedeputeerde 
ben, en lid van stuurgroep ruimtelijke adaptatie. Stefan gaat de 
resultaten als voorzitter straks ophalen en anderen gaan hierna 
heel hard aan de slag om de teksten te verwerken et cetera. […] 
 
Het is een uitdaging om te zorgen dat wij in dit kleine stukje land 
leren omgaan met dit soort zaken. Wij in dit kleine landje 
moeten dit kunnen met onze middelen en kennis. Kijken of we 
van een mogelijke bedreiging ook weer een kans kunnen maken. 
[…] 
Vandaag gaat online: klimaatatlas, www.zuid-
holland.nl/klimaatatlas. Ontwikkelingen richting 2050 gaan 
sneller dan gedacht en misschien gehoopt. De klimaatatlas laat 
op een leuke, interactieve manier zien wat er gebeurt richting 
2050. Het wordt actueler voor mensen als ze zien wat er in hun 
gebiedje gebeurt. Mensen gaan dan anders nadenken. […] 
 
In Zuid-Holland hebben we bedacht dat je met klimaatadaptatie, 
dat lang een onderwerp van waterschappen was, veel verder kan 
komen als je dat verbind met de ruimtelijke ontwikkelingen. Dus 
heb je RO in je portefeuille, betrek de waterschappen er dan bij. 
Vaak meteen een hele levendige discussie, wat betekent 
klimaatadaptatie eigenlijk en wat doen we al? […] 
 
Belangrijk onderwerp dat soms vergeten wordt is bodemdaling. 
Bodemdaling komt niet alleen in Zuid-Holland voor, ook in 
andere regio’s in Nederland. Ook Groningen en Limburg hebben 
er mee te maken. Wellicht andere oorzaken maar wel iets om 
mee te dealen. Wij moeten daar wat mee. Je kunt het ontkennen 
maar het haalt je in.  

http://www.zuid-holland.nl/klimaatatlas
http://www.zuid-holland.nl/klimaatatlas
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Omgevingswet is ook een punt dat ons aan het werk zet met 
ruimtelijke adaptatie. Vanuit omgevingswet is er bij Provincie 
Zuid-Holland ook een opgave ruimtelijke adaptatie opgezet. 

 

Stefan Kuks 

 
Voorzitter landelijke  
stuurgroep DPRA  
Watergraaf Vechtstromen 
 

“Deze ochtend is onderdeel van een tour door Nederland. We 

maken een deltaplan voor RA, dat is onderdeel van een groter 

deltaprogramma. In 2008 is eerst voorzien in een plan voor 

waterveiligheid. Daarna een plan voor te weinig water; zoet 

water. Hoe kunnen we met schaarste toch goede dingen doen. 

Het 3e onderwerp is nu Ruimtelijke Adaptatie. Er is daarover 

eerder al een deltabeslissing genomen, maar het blijkt dat er nog 

een tandje bij moet. We willen een stevige aanpak met u 

ontwikkelen. Via deze tour halen we informatie op hoe u vindt 

dat die aanpak er uit moet zien. Waar gaat het dan precies over? 

O.a. bodemdaling, wateroverlast, hitte, overstroming en 

droogte. […] 

 

We moeten het anders benaderen. Wat als we niks doen? Wat 

wordt dan het probleem? Als we niks doen dan ontstaat er 71 

miljard euro schade richting 2050. Hoe zorgen we dat dit minder 

wordt? Het gaat niet alleen over wateroverlast maar ook over 

droogte. Er mag nog meer aandacht komen voor het stedelijk 

gebied. Denk aan o.a. funderingsschade. Ook hitte. Als het 

zomers warmer worden dan we gewend zijn, kunnen we daar 

dan tegen? Zo nee, wat kunnen we doen? […] 

 

Dat de schade komt is onvermijdelijk, je kunt Nederland niet zo 

inrichten dat alle wateroverlast wordt opgevangen. Dan is er de 

vraag ook nog wie is aansprakelijk voor die schade? Vindt u dat 

die schade moet neervallen bij de getroffenen of hebben we als 

samenleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Is het een 

collectieve verantwoordelijkheid? Wat willen we dan preventief 

doen om die schade zoveel mogelijk te beperken? Maar ook, wat 

kunnen particulieren zelf doen om de schade zoveel mogelijk te 

beperken? […] 

Er is een stuurgroep: alle vier de bestuurslagen zijn hierin 

vertegenwoordigd. Het is dus een brede stuurgroep. We werken 

vanuit gedeeld eigenaarschap. Het is een opgave van iedereen, 

een opgave waar al lang aan gewerkt wordt. Bijvoorbeeld aan 

waterberging en riolering wordt al jaren veel aan gedaan via 

goede borging in het omgevingsbeleid. Wat ontbreekt er nog en 

moet erbij komen?[…] 

 

Het Deltaplan gaat uit van de trits: weten, willen, werken. Een 

tandje erbij komt op het willen aan. Hoe wilt u dat het 

programma er de komende jaren uit ziet en hoe groot moet dat 

tandje erbij zijn?” 
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Sofie Stolwijk 

 
Projectleider  
Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie 

“Ik ben Projectleider DPRA. We werken met een interbestuurlijk 

projectteam dat bestaat uit waterschappen, provincie en het rijk. 

Het is een nationaal bredere projectgroep omdat het een 

nationaal plan moet worden. 

Waarom een Deltaplan? Er ligt een deltabeslissing waarin is 

afgesproken dat er in 2050 Nederland een klimaatbestendige en 

water robuuste inrichting heeft. Met het Deltaplan richten we 

ons dus op een klimaatbestendige situatie in 2050, maar we zien 

nu al dat er in 2020 al veel meer gerealiseerd moet worden dan 

we eerder dachten. De urgentie heeft dus toegenomen en uit de 

evaluatie blijkt dat we met de huidige werkwijze de doelen niet 

gaan halen. Er moet dus een tandje bij.  

 

Het Deltaplan beoogt concretisering en operationaliseren van 

(tussen)doelen. Er zijn in het hele land veel voorbeelden en 

aanpakken. Kennisdeling en -ontwikkeling is een belangrijk 

onderwerp omdat we nog ontzettend veel van elkaar kunnen 

leren. Het dient ook ten behoeve van overzicht slagkracht en 

wederzijdse inspiratie, maar moet ook vooral een 

handelingsperspectief bieden voor het versnellen van de 

transitie in ieders praktijk. 

De scope van het deltaplan. Het Deltaplan behandelt 

wateroverlast, hittestress (vooralsnog nog een beetje 

ondergeschikt), overstroming en droogte. 

We moeten kijken naar bebouwde omgeving, landelijk gebied en 

samenhang daartussen. Bodemdaling staat inderdaad ook op 

het netvlies omdat het de kwetsbaarheid van het klimaat 

vergroot.  

 

De reikwijdte van het Deltaplan. Het is een publiek én privaat 

plan. Het is niet alleen van overheden. Er zijn ook bijeenkomsten 

van niet overheidspartijen. Ook daar is veel energie en 

enthousiasme. Mensen willen ambassadeur worden in hun 

branche. Dat is een punt dat we goed kunnen en moeten 

benutten. Belangrijk punt zal ook zijn het kiezen van een goede 

sturingsfilosofie. Trefwoorden zijn in ieder geval samenwerking, 

stimuleren en faciliteren. […] 

 

Dan, de governance. Het Deltaplan wordt opgebouwd uit 

regionale plannen. Daarom is de regionale betrokkenheid zo 

belangrijk. De vraag is wat willen we bereiken en hoe gaan we 

samenwerken? En wat voor governancestructuur willen we 

opbouwen om te kunnen samenwerken? 

 

Ook hoe krijgen we burger, bedrijfsleven en MO aan boord? 

Tot slot de planning is krap. Voor de zomer moet het plan er zijn 

zodat het op Prinsjesdag kan worden aangeboden. We zijn nu 

bezig met regio- en thematafels en daarna gaan we schrijven. In 

mei/juni is het niet af. Het is een 1e plan wat jaarlijks zal worden 

geactualiseerd.” 
 



 

 

 

Pagina 5 

Bijdrage Carla Schönknecht, gedeputeerde provincie Zeeland 
 

De monitor 2016 en de recente evaluatie Ruimtelijke Adaptatie laten 
zien dat we in het huidige tempo de doelen van ‘weten, willen, werken’ 
in 2020 en 2050 niet halen. Extreme buien laten zien dat het klimaat 
niet op ons wacht. Om in wielertermen te spreken – ik ga ook over het 
promoten van Zeeland als fietsprovincie – zullen we ‘een tandje bij’ 
moeten schakelen.  
 
Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren niet stilgezeten. In Zeeland 
hebben we de bestuurlijke samenwerking voor de uitvoering van het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie tot stand gebracht. Ook zijn we 
bezig met concrete projecten zoals het bufferen van hemelwater in de 
bodem, onderzoek naar hittestress en de rol van binnendijken. We 

ontwikkelen een afwegingskader voor het meenemen van klimaat bij ruimtelijke beslissingen en 
onderzoeken hoe vitale en kwetsbare functies water robuuster kunnen worden.  
 
Twee Zeeuwse collega's zullen ons meenemen in een aantal thema's die naar hun overtuiging ‘een 
tandje bij’ nodig hebben en daarom aandacht verdienen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zelf 
wil ik deze aftrap benutten door 2 andere thema's aan te stippen: 
 
1 De beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw: Zeeland beschikt als enige provincie niet 

over aanvoer van zoet water. Het oppervlaktewater is zout of brak en niet geschikt voor 
beregening. Dat betekent dat we het in Zeeland met hemelwater moeten doen en daar slim 
mee om zullen moeten gaan. Zeeland wil daarom een programma dat zich richt op 
kennisontwikkeling, gericht op vergroten van de beschikbaarheid van zoet water en 
vermindering van de zoetwaterbehoefte door innovaties. 

 
2 Vitale en kwetsbare functies zoals energie en drinkwater moeten in crisistijd zo goed als 

mogelijk doorfunctioneren. In Zeeland gaat het ook om de kerncentrale en grote chemische 
complexen. Het Rijk belooft ons dat nationale vitale en kwetsbare functies uiterlijk in 2050 
beter bestand zijn tegen overstromingen. Klinkt goed, maar… het is nog geen 
vanzelfsprekendheid dat bij nieuwbouw van bijvoorbeeld hoogspanningsstations voldoende 
wordt gekeken naar overstromingsrisico’s. Er valt nog wel wat te verbeteren in de afstemming 
tussen ministeries en netwerkbedrijven. Wij doen hiervoor een dringend beroep op het Rijk; de 
regio heeft onvoldoende doorzettingsmacht en kan dit niet alleen !  

 
De klimaatverandering leidt tot effecten op velerlei terreinen en we hebben er allemaal mee te 
maken. Het is geen exclusief probleem voor alleen het waterschap of alleen de gemeente. Ook 
oplossingen zullen we gezamenlijk moeten bedenken en uitvoeren. Het zal van alle partijen een 
forse inspanning vragen om te zorgen dat onze regio in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is 
ingericht. In Zeeland en Zuid-Holland zijn fietsers gewend aan tegenwind. We moeten allemaal uit 
het zadel en op de pedalen ! En als we om beurten ‘aan kop’ willen rijden, halen we met z'n allen de 
doelen voor 2050. 
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Kernpunten van de regionale pitchers 
Om de urgentie en behoeftes in Zuid-Holland en Zeeland m.b.t. het Deltaplan ruimtelijk adaptatie 

te illustreren, werden 6 bestuurlijke pitches gegeven. Dit leverde de volgende input op voor het 

Deltaplan: 
 
Hilde Niezen 

 
Wethouder, gemeente Gouda 
Voorzitter platform slappe 
bodem 

Bodemdaling móet onderwerp zijn in het Deltaplan  
Ruimtelijke Adaptatie 
Onderwerp: Bodemdaling bebouwd gebied+ Westergouwe 
 
“Bodemdaling gaat snel en wordt versterkt door klimaateffecten. 
In gebieden met bodemdaling zijn mogelijkheden om pieken op 
te vangen zeer beperkt. Zowel in landbouwgebied als in bebouwd 
gebied is het een groot vraagstuk. Mensen roepen als oplossing 
niet meer bouwen. Dat is niet direct het probleem. Je kunt met 
allerlei technieken goed bouwen. Voorbeeld is een nieuwbouwwijk 
Westergouwe in Gouda. […] De pijn licht in de bestaande 
bebouwing. Hoe vang je daar piekbuien op?” 
 
“Door woondrang zakt de bodem ook rustig naar beneden. Het 
probleem wordt steeds groter. Buien opvangen gaat niet goed en 
er is veel hittestress. Er zijn oplossingen als: meer groen, 
waterberging onder de weg. We zoeken allerlei innovaties en elke 
stad is daar wel mee bezig, maar de investerings- en 
beheerkosten zijn hoog.” 
 
“Wat hebben we nog nodig? We willen investeren op 3 gebieden: 
samenwerking, we doen al veel met allerlei organisaties. Maar we 
missen rijkscoördinatie. De wil is er daar ook, dus hopelijk vinden 
ze ook daar een plekje voor. Punt 2 is investeren in kennis, zeker 
voor bebouwde omgeving zijn nieuwe innovatieve oplossingen 
nodig, maar ook daar is een paraplu nodig. Punt 3. Geld! Wat we nu 
doen bespaart in de toekomst op kosten ten gevolgde van schade. 
[…] Als wij de eerste en enige klimaatbestendige delta in de wereld 
zijn hebben we een top export product.” 
 

Input op basis van de pitch door wethouder Paul Laudy, gemeente 

Leiden 
Het belang om te investeren in kennis over bodemdaling/slappe 
bodems kwam ook terug in de latere pitch door wethouder Laudy: 
naast klimaatadaptatie, raken ook andere opgaven als de 
energietransitie en gasloos bouwen de ondergrondse 
infrastructuur. Met name in gebieden met slappe ondergrond is dat 
een grote en dure opgave als er niet slim wordt meegekoppeld. 
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Marcel Delhez 

 
Burgemeester,  
gemeente Noord-Beveland 

Werk aan bewustwording: maak (toekomstige) effecten 
zichtbaar 
Onderwerp: Klimaattest / Overstroming vanuit zee 
 
“Vanuit Noord-Beveland zijn we bekend van de Veerse dam en de 
mogelijke bebouwing daar. Een van de reële dreigingen is 
wateroverstroming. Met name de ‘geul van onrust’, het stuk voor 
de Noordzee. Als de kering sluit en het water stijgt, wordt de geul 
verder uitgediept.” 
 
“Ook kampen we met hittestress en andere dreigingen.  
Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Er is een pilotproject 
opgezet in Noord-Beveland. Er zijn goede ervaringen opgedaan 
met het toepassen van 3-D modellen ten aanzien van 
dijkdoorbraken en klimaat-stresstesten. Door middel van 3D 
animatie zien we wat gebeurt er als een dijk doorbreekt. Daardoor 
gaat het meteen leven bij het college en gelden komen ter 
beschikking.” 
 
“We hebben een stresstest gedaan en zitten nu in de evaluatie. 
Lessen daaruit worden weer gebruikt bij andere stresstesten.  
Wat heeft het opgeleverd? Weten wat de ruimtelijke effecten zijn! 
Het vergroot de bewustwording bij onder andere gemeenteraden 
en andere partijen als je toekomstige effecten zichtbaar maakt. […] 
De Klimaatatlas van Zuid-Holland is ook een goed voorbeeld. Het 
helpt bij het identificeren van ruimtelijke effecten en praktische 
meekoppelkansen.” 
 
“Ook wie is waar verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld vanuit 
budgettering; samen optrekken. […] Ga niet in discussie, maar kijk 
wat is het beste voor de inwoners en toeristen. Overleg met elkaar 
is heel belangrijk. Doe het samen.” 
 
Overig/samenvattend: 
Ruimte kost geld: grondwaarden; weten waar effecten spelen helpt 
in het strategisch omgaan met ontwikkelkansen en strategische 
grondverkopen en –aankopen. Helpt ook om inzichtelijk te maken 
waar verantwoordelijkheid het beste kan worden neergelegd: 
primaire of secundaire keringen. Het maatschappelijke resultaat 
telt, het moet geen onderlinge strijd tussen overheden worden. 
Adaptatie is altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid met 
impact op andere terreinen en belangen. In Zeeland is de impact op 
bijvoorbeeld toerisme en toeristische (fiets)routes een belangrijke 
afwegingsfactor bij het bepalen van fysieke ingrepen. 
Advies: bekijk het gezamenlijk en nuchter, dat leidt tot de beste 
resultaten. 
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Marcel Houtzager 

 
Hoogheemraad,  
Hoogheemraadschap  
van Delfland 

Grenzen eenzijdig overheidshandelen in zicht:  
zonder private partijen lukt het niet 
Onderwerp: Samenwerking Stakeholders 
 
“De grenzen van de huidige watersystemen zijn in zicht. De 
overheid kan het niet meer alleen we moeten ons ook richten op de 
grondeigenaar. De overheid is niet meer in staat om eenzijdig 
oplossingen te bieden voor de toekomstige effecten; immers: 80% 
van ruimte en bebouwing is niet in handen van overheden! 
Er is een verschuiving nodig van publiek naar (publiek-)privaat 
verantwoordelijkheidsbesef. Hoe krijgen we die 
gedragsverandering voor elkaar? Niet top down maar bottum up. 
[…] Maatschappelijke initiatieven stimuleren en niet direct 
voorschrijven vanuit de overheid hoe het moet. Ook moeten we 
meekoppelen met andere beleidsterreinen.” 
 
“Er zijn kansen. Maar dat vraagt om meer en intensievere 
samenwerking. Ook een andere sturingsfilosofie. Laten we ook 
lokale en regionale programma’s maken. Het rijk moeten laten zien 
dat ze dit belangrijk vinden en geld beschikbaar stellen. Via 
contrafinanciering kunnen we aan de slag. Zonder geld kom je er 
niet. Er zijn instrumenten nodig om deze beweging te 
ondersteunen en versterken.”  
 
“Opstalverzekeraars bewegen nog niet. Daar ligt een enorme 
uitdaging. Bijvoorbeeld een bonus of korting op klimaatadaptieve 
klanten.” 
 
“Geld, kennis en hulp is belangrijk. Door middel van samenwerking 
is er een straatkrant uitgegeven. Wat kan ik als straat doen om hem 
klimaatadaptief te maken? Gaan we in heel Delfland verspreiden 
om ons gebied klimaatadaptiever te maken.” 
 
Overig/samenvattend: 
Gedragsverandering in de private sector essentieel. Hoe zetten 
we deze verschuiving in gang? Daarvoor zijn kansen genoeg: 

 Maak klimaatadaptatie ook onderdeel van andere agenda’s: 
gasloos bouwen, de sociale agenda, infra. 

 Versterk particuliere en private initiatieven. Het Delflandse 
voorbeeld in Spangen laat zien hoe decentrale overheden die 
rol kunnen pakken. 

 Het Rijk kan dit doen door bijvoorbeeld het gesprek aan te 
gaan met de verzekeringswereld (premiekorting op 
opstalverzekeringen na adaptieve maatregelen bijvoorbeeld) 
of koepelorganisaties. Dit soort gedrag kan klimaatadaptief 
bouwen stimuleren. 

 Het Rijk kan ook stimuleren door te faciliteren met 
bewustwordingsprogramma’s, kennis, subsidies, 
instrumenten en concrete hulp. 

 Geen landelijke top-down plannen: stimuleren dat er 
regionale en lokale programma’s komen. 

 Ook geld blijft nodig: zonder geld komen initiatieven niet van 
de grond. 
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Piet Sleeking 

 
Wethouder,   
gemeente Dordrecht 

2050 is te ver weg: onze ambitie ligt dichterbij 
Onderwerp: Wateroverlast 
 
“We hebben het allemaal over urgentie en de stip lijkt op 2050 te 
liggen. Het laatste bericht, dat in de VS 3 weken eerder de lente is 
ingetreden, baart me zorgen. 2050 is ver in de tijd. Wellicht komt 
het wel wat eerder dan gedacht.” 
 
“Dordrecht is kwetsbaar. Het krijgt de pijlen van 2 kanten. Het 
eiland is kwetsbaar voor wateroverlast door enerzijds 
zeespiegelstijging en anderzijds de vergrote waterafvoer door de 
grote rivieren. De urgentie om daar mee om te gaan is er nu al. 
Het is een grote opgave. […] Neem bijvoorbeeld het 
Waterveiligheidsplan. Daarin staat het evacuatieplan centraal. 15 
tot 20% kan geëvacueerd worden. Voor het overige aantal moeten 
we veilige shelters aanleggen. Brengt een enorme 
investeringsvraag met zich mee.” 
 
Voor Dordrecht liggen er ook kansen: vanuit drie kanten kan het 
groen meer de stad in gehaald worden. Maar hoe? Door middel van 
groene vingers in de parken, blauw-groene infrastructuur, stad 
versterken. Onderzoeken welke partijen uit de stad kunnen en 
willen aansluiten om dit te realiseren, maar ook bewoners zijn 
nodig. 
 
“[…] Het concrete herstructureringsgebied is de Spuiboulevard en 
het stationsgebied. Dordrecht neemt bij haar transformatieopgave 
nu al mee: water en groen/blauw structuur. Hoe kunnen we de 
verbinding tussen stad en park versterken? Dat is lange termijn, 
maar 2050 vind ik wel heel ver.” 
 
Overig/samenvattend: 

 Ambities stellen voor 2050 is te ver weg: de urgentie is veel 
groter. Haal voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie de 
scope dus dichterbij. 

 Om dat voor elkaar te krijgen is het wel nodig dat er landelijk 
meer aandacht komt voor dit thema, in de partijprogramma’s 
bij de verkiezingen, maar ook op de landelijke agenda. 

 Meer focus op inhoud en minder op onderlinge discussie. 

 Verder pleit de wethouder voor samenwerking met gedeelde 
visie en investeringsfonds voor innovaties voor toepassing 
van groen en implementatie waterveiligheidsplan t.b.v. 
versnelling. 
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Ad Schenk 

 
Wethouder,  
gemeente Borsele 

Investeer in kennis over hoe hitte werkt 
Onderwerp: Hittestress 
 
“Borsele is een mooie gemeente. Het heeft evenveel hectare 
grondgebied als inwoners. De effecten van hitte krijgt relatief 
minder aandacht dan de effecten van wateroverlast of 
waterveiligheid. We weten er ook nog niet zoveel van. 
Hittestress is een ondergeschoven kindje. 90% denkt dat we er niet 
veel last van hebben, maar het stedelijk hitte-eilandeffect kennen 
we wel: een verschil tot +9 graden ten opzichte van niet-stedelijk 
gebied is erg groot en heeft effecten op productiviteit en 
gezondheid. […] Ouderen die eerder overlijden en zo meer 
gevolgen. […] Maar wat effecten zijn buiten het (groot-)stedelijk 
gebied is minder bekend, terwijl het ook daar speelt.” 
 
“[…] In Zeeland zijn we 2 jaar geleden begonnen ons te bundelen; 
13 gemeenten samen. Diverse intentieverklaringen en 
overeenkomsten verder is de 1e stresstest in Noord-Beveland reeds 
uitgevoerd. Overige gemeenten komen aan de beurt via een Plan 
van Aanpak. In Zeeland zaten we toch erg met wat moeten wij met 
hittestress in dit ruimtelijke gebied. […] Waar leg je hittestress 
neer? Niks doen kan niet. We hebben ons daarom aangemeld als 
pilot. Universiteit van Wageningen doet onderzoek naar wat doet 
hittestress met landelijk gebied als zeeland. Resultaten komen in 
modellen die uitrolbaar zijn voor heel Nederland. Er zijn onder 
andere kastjes opgehangen aan lantaarnpalen die allerlei metingen 
registeren. Op basis van de gegevens over windsnelheden, 
temperaturen, zonstraling en luchtvochtigheid doet de universiteit 
onderzoek, daaruit komen conclusies en kunnen we aan de slag.”  
 
Overig/samenvattend: 

 Eén van de eye-openers die onderzoek nu al heeft opgeleverd 
is dat de opwarming van de zee een groot effect heeft op 
met name de nachttemperaturen op het land. 

 De eerste resultaten van het onderzoek van Universiteit 
Wageningen zullen eind 2017 beschikbaar zijn. 

 Meer onderzoek is nodig om kennis over dergelijke effecten 
te vergroten, ook voor het landelijk gebied. 

 
Paul Laudy 

 
Wethouder, 
gemeente Leiden 

Voor effectieve en betaalbare adaptatie is koppelen met andere 
portefeuilles/agenda’s noodzaak  
Onderwerp: Hart van Holland omgevingsagenda 
 
“[…] Ik sta hier ook namens 9 collega’s uit de andere omliggende 
steden. […] Het hemelwatersysteem in Leiden; wateroverlast 
kunnen we niet alleen met rioleringsmaatregelen tegengaan. Dat 
kan niet al het water voldoende snel afvoeren. Dus werken wij ook 
zoveel mogelijk met gevelsteentjes, groene daken et cetera, maar 
ook daarmee gaan we het niet redden. Er speelt namelijk ook 
bodemdaling, verschillen in de straten gaan al wel tot 40 cm. Er is 
veel tijd en geld nodig om nader te onderzoeken wat we hiertegen 
kunnen doen.” 
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“[…] De riolering gaat gemiddeld 60 jaar mee. We moeten veel 
versnelt allerlei straten gaan afschrijven. Klimaatadaptatie is geen 
geïsoleerde oplossing, je moet energietransitie meenemen als je 
aan klimaatadaptatie werkt. We kunnen een klimaatneutrale regio 
zijn in 2040. […] Duurzaam oplossen is een moeilijk vraagstuk, 
maar het kan wel. We moeten innovatief en creatief omgaan met 
de mogelijkheden. Het inzicht is dat deze opgaven allemaal grote 
aanpassingen vragen aan met name de ondergrondse 
infrastructuur.” 
 
“Het kabinet zegt, de komende 30 jaar gaan we van het aardgas af. 
Gemeenten moeten binnen 15 tot 20 jaar de stad openbreken voor 
klimaatadaptatie, en dan nogmaals voor energietransitie. Daarom 
zijn wij nu samen met TU Delft bezig om te onderzoeken hoe de 
ondergrondse infrastructuur er straks uitziet voor klimaatadaptatie 
en energietransitie. Als tegenprestatie gaan we ook nog kijken of 
die oplossingen echt kunnen werken. Zo doen we veel kennis op, 
en we zijn bereid om deze te delen. 
 
Jullie werken toe naar experimentele oplossingen. Dat vraagt een 
grootschalige aanpak omdat het anders in het gedrang kan komen. 
Wat kan helpen om dit soort oplossingen ook praktisch te kunnen 
laten uitproberen op kleinere maar met name op grote schaal? 
“Je moet ze echt met elkaar verbinden. Ik heb RO en bouw en 
beheer in portefeuille. In de uitwerking is het een beheervraagstuk.  
Koppel het thema dus aan de beheerportefeuilles. Er is winst te 
behalen in de praktische beheervraagstukken.” 
 
Overig/samenvattend: 

 In de omgevingsagenda Hart van Holland zijn diverse opgaven 
aan elkaar gekoppeld: aardgasloos maken, energietransitie 
èn klimaatadaptatie.  

 Mits we op tijd beginnen, is een ambitie om al in 2040 een 
klimaatneutrale regio te zijn haalbaar. Maar dat vraagt wel nú 
actie: het plaatsen van een windmolen bijvoorbeeld kent een 
procedure van 8 jaar…..en dat 250x om energieneutraal te 
kunnen zijn. 

 Als een en ander niet goed wordt meegekoppeld, zullen 
investeringen vervroegd afgeschreven gaan worden (drie keer 
op rij alle wegen open bijvoorbeeld), wat leidt tot kosten die 
door geen enkele gemeente zijn op te vangen.  

 Met name in gebieden met slappe bodems, vraagt het 
verwerken van de ondergrondse opgaven om kennis en 
nieuwe slimme oplossingen. In Hart van Holland loopt daarom 
een kennisontwikkelingsspoor in samenwerking met de TU-
Delft. 

 Door slim mee te koppelen met de beheeragenda, hoeft 
adaptatie niet alleen maar een zware investeringsagenda te 
zijn; koppel dit thema dus vooral aan de beheerportefeuilles 
van de gemeenten/overheden, daar is winst te halen. 
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Ter inspiratie: deltaplan voor inhoudelijk vraagstuk én voor samenwerking 
 

Igno Pröpper 

 
(dagvoorzitter) 
Directeur Partners+Pröpper 
 

De term ‘Deltaplan’ is terecht gekozen. Het vraagstuk is 
immens. ‘Deltaplan’ verplicht om uit een ambitieus vaatje te 
tappen.  
Het gaat dan niet alleen om de inhoud – ruimtelijke adaptatie 
aan het klimaat: het omgaan met veel water en veel hitte, maar 
ook om de kwaliteit van samenwerking tussen overheden, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers’. 
De opgave is om veel meer te werken vanuit integrale opgaven 
in plaats vanuit ‘kokers’ of deze nu opgetrokken worden vanuit 
een sector, een thema of een actor. Dit vraagt denken in termen 
van ‘aandeelhouderschap’ in gemeenschappelijke opgaven. In 
deze opgaven kan het naast klimaat ook gaan om economie, 
natuur en landbouw, cultuur, leefbaarheid, woningbouw etc. 
Binnen deze benadering kan je nog steeds specifiek inzoomen 
vanuit de optiek van ruimtelijke klimaatadaptie. De term 
‘portfoliomanagement’ is dan van toepassing waarbij je aandeel 
neemt in meerdere kansrijke en belangrijke opgaven, waar je 
inschat dat deze opgaven een goede bijdrage leveren aan 
ruimtelijke klimaatadaptatie.  
Samenwerken dwars door organisatiegrenzen is nodig, publiek 
en privaat, met partners vanuit verschillende schaalniveaus. 
 

Animatiepresentatie Igno Pröpper (youtube) 
 
 

Aan de slag in werkgroepen  
 
De deelnemers zijn op basis van thema’s in 4 groepen uiteengegaan. Zij konden naar vrije keuze 
plaatsnemen.  
 
Nieuwbouw / Herstructurering  
Voorzitter: Dorenda Gerts 
Notulist: Frency Huisman 
  
Economie/Landbouw/Natuur 
Voorzitter: Arie Bassa 
Notulist: Leo Caljouw 
  
Energieke Samenleving (maatschappelijke 
participatie) 
Voorzitter: Gerard Doornbos 
Notulist: Dolf Kern 
  
Infrastructuur (ICT/Mobiliteit/Vitale bescherming)  
Voorzitter: Bert de Smet 
Notulist: Leo v/d Brand  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XH1I0CHLZzQ
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In de werkgroepen zijn de volgende vragen besproken:  
1 Wat zijn de knelpunten op dit thema vanuit klimaatadaptatie in Zeeland en Zuid-Holland die 

aandacht vragen? 
2 Wat is er nodig om deze onderwerpen aan te kunnen pakken? 
3 Wie zijn daarvoor nodig? Wat kun je zelf doen en wat vereist samenwerking binnen de regio en 

wat verwacht je van Deltaprogramma, rijk of andere stakeholders? (menskracht, financiering, 
inzet instrumenten, governance, wet en regelgeving) 

4 Waar ga je zelf nu al mee aan de slag? En hoe organiseer jij dat met anderen? 
 
 
Goede energie! 
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Kernresultaten uit de werkgroepen 
 

Dorenda Gerts 
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de 
Krimpenerwaard 

 
Nieuwbouw en herstructurering 
 

“Ik heb alles maar helemaal geclusterd. Het is ongelofelijk 
belangrijk om prestatieafspraken met overheden, bedrijven 
en inwoners te maken. Ook belangrijk is dat er geen nieuwe 
organisatiestructuren komen, maar dat we aansluiten bij 
bestaande structuren op regionaal niveau. Dat moet 
daadwerkelijk werk op regionaal niveau in samenspraak 
gedaan worden. […]  
Prestatieafspraken begint bij bewustwording. Welke 
maatregelen kan men nemen? Bied hiervoor een financiële 
prikkel waardoor ze gaan afkoppelen. Wil je incasseren dan 
moet je ook leveren. Vooral in de bestaande bebouwing. 
Nieuwbouw heeft dat grotendeels al wel in beeld. […] 
Het gaat om meer dan geld. Uiteindelijk gaat het om de visie 
en de opgave die er ligt. Is het duidelijk voor iedereen? 
Opgave is leidend niet het geld.” 
 

 
Arie Bassa 
Waterschap Rivierenland 

 
Economie, Landbouw & Natuur 
 
 

“Het belangrijkste punt is bewustwording van 
klimaatadaptatie en het probleem wat we daar hebben. Zit 
vooral nog bij alle Nederlanders. Klimaatadaptatie heeft 
gevolgen voor de toekomst en we moeten dus met zijn allen 
aan de slag!” 
 
Betekent dat massaal voorlichtingsfilmpjes of kan het op andere 
manier? 
“We moeten het zo dicht mogelijk bij de mensen brengen, via 
waterschappen en gemeenten, maar wel landelijk 
aangestuurd: wat moet je gaan doen/realiseren? Er zou 
eigenlijk nog een keer ten aanzien van RO op provinciaal 
niveau geredeneerd moeten worden. Wat zou je bij een nieuw 
aan te leggen gebied moeten doen, wat zou daar geschikt 
voor zijn? Heeft ook te maken met landbouw en natuur. Welke 
gronden zijn geschikt voor wat. Functie inrichten naar 
mogelijkheden.” 
 
De aard van de akkerbouw maakt uit, bijvoorbeeld qua water, 
moet je naar grootschalige oplossingen?  
“Daarvoor kom ik weer terug naar bewustwording. De 
akkerbouwer moet zich bewust zijn van wat teelt daar 
betekent. Het mag, maar met eigen risico. […] In de 
klimaatadaptatie moet ook de bodemdaling worden ingebed. 
Net als voor wateroverlast moet er een model komen voor het 
tegengaan van bodemdaling. Innovatief met elkaar dat 
probleem proberen te tackelen.” 
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Gerard Doornbos 
Dijkgraaf van Rijnland 

 
Energieke Samenleving 
(maatschappelijke participatie) 
 
 

“Wij hebben geconstateerd dat er heel snel een uitwisseling 
op gang komt, er zijn veel goede ideeën en plannen. Bij elkaar 
brengen van de kennis, van elkaar leren is belangrijk. Wat 
verwachten we van het deltaplan? Zojuist genoemde was één. 
Twee is, wat is nou precies de opgave? Die moet 
geïdentificeerd worden. Wat is het en wat betekent het? 
Drie, geen witte vlekken in Nederland. […]. Vier, het 
investeringsfonds zou landelijk beschikbaar moeten komen. 
Vijf, Wat verwachten we nu van de samenleving? Er zijn veel 
prachtige projecten zoals groene daken. Wat gaan wij 
collectief proberen te voorkomen, wanneer verschuift het naar 
bedrijf of bewoner, dus privaat. Er heerst een eeuwenlange 
traditie dat we het collectief doen, we zijn een goede delta, 
maar ook een hele dure delta. Wanneer moeten we zaken 
overschuiven naar het individu. Als we aan ruimtelijke 
adaptatie denken, is dat voorkomen van wateroverlast, of 
bepalen we grenzen en verschuiven we dat naar het 
individu?” 
 
Kun je door deze verschuiving niet al meer bereiken?  
“We moeten het in ieder geval vooraf bespreken anders wordt 
het een zooitje, denk op tijd aan verzekeraars. Premie 
verlagen door oplossingen in aan en rond huis.” 
 
Het identificeren van de opgave, hoe kun je daar vanuit het 
landelijk programma rol spelen? 
“We zijn allemaal al aan het werk met mooie systemen in 3D 
et cetera, maar laat het niet overlappen. Kijk eerst wat is de 
opgave, is het wel een opgave en waar liggen de grenzen.” 
Dus, Bundelen en uitwisselen op een goede manier. 

  
Bert de Smet 
Waterschap Scheldestromen 

 
Infrastructuur 
(ICT/Mobiliteit/Vitale 
bescherming) 
 

“We missen de rol van de nutsbedrijven. Is ruimtelijke 
adaptatie een onderdeel van hun strategie, ook op lange 
termijn? Persoonlijk denk ik van niet. Als voorbeeld: het 
nutsbedrijf wilde iets bouwen op een gebied wat gevoelig is 
voor overstroming. […]” 
 
“We kunnen ook veel zelf al doen via beheer en onderhoud, 
niet direct wachten op het deltaplan. Daar kunnen en moeten 
we dus al goed over nadenken als overheden.”  
 
“Ondergrondse infrastructuur, complex, maar conclusie dat 
dat in beeld moet worden gebracht.” 
 
“Er bleek ook dat niet duidelijk is wat mogelijk is aan subsidie. 
Er zijn al tig van regelingen waar mee gestart kan worden.” 
 
“Planologie, daar ligt ook essentie. Luister naar elkaar, waar 
ga je wat bouwen.” 
 
“Rond ICT. We vragen ons af hoe goed het allemaal geregeld 
is in hun beleidsplannen. Laat ze mee doen! Was mooi 
geweest als er hier een paar aan tafel hadden gezeten.” 
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Werkgroepverslagen 
 

Nieuwbouw en Herstructurering 

 

TOELICHTING OP HET THEMA 

Doel van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is om de leefomgeving in 2050 klimaat 
adaptief te hebben ingericht. Maar we moeten voorkomen dat op dit moment ruimtelijke 
beslissingen worden genomen, zonder de klimaateffecten in beeld te brengen. Locatiekeuzes, 
herstructurering van woonwijken of bedrijventerreinen, tracé-besluiten e.d. bepalen de ruimtelijke 
inrichting voor vele decennia. Wat is er nodig om te zorgen dat overheden een zorgvuldige 
belangenafweging kunnen maken en rekening kunnen houden met de klimaat-effecten? 
 

Knelpunten  

 Tandje erbij. Wat kunnen wij als overheden méér gaan doen?  
> Concreter zijn, en meer eisend. Minder vrijblijvend. Nu stranden initiatieven op het 

moment dat de business case wordt gemaakt. Het kost immers geld en is niet persé 
noodzakelijk. 

> Het kan helpen als klimaat een verplicht onderdeel wordt van de omgevingsvisie. Al lijken 
velen dat ook zonder verplichting wel mee te nemen. Is dus nog een vraag, of verplichten 
dan de oplossing is.   

> Niet alléén inzetten op de omgevingsvisies. Ook afspraken maken, met bijvoorbeeld de 
woningcorporaties. 

> Samenwerking met de waterschappen. Gemeenten vragen soms heel laat het waterschap 
erbij. Daar moet de Omgevingswet wel bij gaan helpen.  
 

 Hoe krijgen we het particulier initiatief van de grond?  
> Als overheden kunnen we niet alles doen. Bijvoorbeeld: meer dan de helft van de 

verharding zit in tuinen van mensen.  
> Bewustwording moet verder groeien. Besef van de opgave creëren, van onderaf. Initiatief 

begint met het besef dát het speelt.  
> Klimaatadaptatie zegt mensen niets, groen in de wijk wel. Aansluiten bij wat mensen 

willen. Bomen. Iets zoeken wat ze wel graag willen.  
> Inzet differentiëren, niet alléén van onderaf. Het gaat om een transitie - met koplopers, 

middengroep en staart van het peloton. Hoe krijgen we ook de staart mee? 
> Achtertuinen en daken, lastig, iedereen gaat een beetje lachen. Financiële prikkel 

inbouwen. Bijvoorbeeld de helft meefinancieren. Vergelijk subsidie op zonnepanelen. Dit 
is nog wat complexer, want niet iets wat je terugverdient.  

> Optie: gedifferentieerd tarief in afvalwater. Interessant om te verkennen. Schijnt in 
Duitsland te werken. Betalen naar hoeveelheid water die je afvoert in het riool.  

> Voor financiële prikkel is ruimte nodig om te mogen differentiëren in tarieven. Landelijk 
agenderen. 

 

 Naast inzet binnenstedelijke opgave nu ook het landelijk gebied erbij halen.  
Hier is een inhaalslag voor nodig! 

 

 Opgave 2050, klimaatadaptatie én –mitigatie (van het gas af). Hoe gaan we dat oplossen in 
bestaand gebouwd gebied?  
> Klimaat en energie móet je koppelen, anders ben je onverstandig bezig.  
> Gas is ook ooit aangelegd, in aantal jaar. We hebben ervaring in Nederland met dit soort 

grootschalige ingrepen. Het kán dus. Grote vraag daarbij is wie daarvoor wil betalen. 
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> Kansen benutten, win-win. Voorbeeld: rioleringsplan, gescheiden stelsel is vrij duur. Door 
klimaatadaptieve maatregelen is geen gescheiden stelsel meer nodig. De besparing kun je 
dan benutten voor die maatregelen.  

> Stevige ambitie formuleren: die clusterbuien moeten we gewoon aankunnen.  
> De riolering ligt er voor 60 jaar. Als je die moet vervangen, is dat een enorme 

herstructurering en afschrijving. Dat is geen reden om het dan maar niet te doen. Die 
enorme herstructurering is namelijk wel wat er moet gebeuren! 

 

Wat moet er gebeuren? 

 Meer coördinatie. 
> Wie coördineert? Nationale overheid, provincie? Risico is 12 steden 13 ongelukken. Best 

practices toepassen.  
> Kunnen we vanuit de waterschappen afspraken maken met de gemeenten en de 

corporaties?  
> Coördinatie nodig op regionale schaal. Het gaat om grote opgaven: geen gas, bodem 

daalt, zeespiegel stijgt. Het is de uitdaging om dit samenhangend op te pakken.  
> Wie neemt hierin het voortouw? Regie van de provincie? Kunnen we daar nog wat in 

verwachten? 
> Je mag hierin zeker wat verwachten van de provincie. Vraag daarbij is wel wat voor 

coördinatie nodig is. Vooral kennisdelen of ook sturend (regels in de verordening)?  
> Lokaal is uitgangspunt. Waar de opgave niet goed op het lokale niveau past, opschalen. 

Verschilt ook per gemeente wat aanvullend nodig is.  
> Provincie wil zeker iets doen, maar dat ontslaat anderen niet van de eigen 

verantwoordelijkheid. Het gaat om samenwerking en inzet op verschillende 
schaalniveaus. Wat heb je nodig voor de opgave en wat is dan de juiste schaal?   

> Waar coördineer je die samenwerking op verschillende schaalniveaus? Een regionale 
aanpak kan helpen.  

 

 Meer (financiële) prikkels. 
> Inwoners zijn vooral geïnteresseerd in de energierekening en de waterrekening, minder in 

geopolitiek.  
> Op zich maakt het niet uit of je inzet vanuit de overheid voor klimaatadaptatie financiert 

vanuit algemene middelen, of via specifieke heffingen (bijv. tarieven voor afvalwater). Het 
komt allemaal van dezelfde belastingbetaler. Specifieke heffingen helpen wel bij het 
vergroten van bewustwording! 

> Verbinden met de corporaties. Kunnen we bijvoorbeeld de algemene verhuurdersheffing 
naar specifieke duurzame maatregelen vertalen?  

> Moeten we nog wat doen aan de bouwregelgeving?  Vergunningverlener weet er te weinig 
van, die houden zich aan de regels en gaan niet uit zichzelf informeren over mogelijke 
maatregelen voor klimaatadaptatie (en energietransitie). Bewoners weten vaak niet wat 
ze moeten doen.  

 

 Meer verantwoordelijkheid voor langere termijn. 
> Als je kosten op langere termijn inzichtelijk hebt, wordt sneller duidelijk dat toch het wel 

slim is om aan de voorkant te investeren.  
> Elkaar aanspreken: wat doe je om die effecten op langere termijn te beperken? Nu ligt de 

focus te vaak op successen op korte termijn. Kunnen we prestatieafspraken maken? 
> Bij focus op langere termijn kun je opgaven ook beter met elkaar verbinden. Daarmee 

bespaar je ook kosten. Bijvoorbeeld: naast ‘van het gas af’ en aanpak riolering, ook 
glasvezel gelijk overal erin. Laat zien hoe stóm het is, om drie keer alles open te maken! 

> Boekwaarde voor riolering nu gaan afboeken. Opgave is leidend, niet het geld. 
> Raar als we in het buitenland het verhaal vertellen, en het zelf niet doen. 
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Hoe realiseren we dat? 

 Maatwerk per regio! 
> Regionale aanpak, waar waterschappen, provincie en gemeenten bij elkaar zitten.  
> Bestaande structuren gebruiken. Zorg dat deze bruikbaar worden.   
> Regionale prestatieafspraken maken (en deze met elkaar monitoren). 
> Bijv. afspraken over waterberging, regionaal bekijken.  
> Regionaal programma of provinciaal programma? Focus op kennis en ervaring uitwisselen 

en van elkaar leren.  
> Samenwerken begint bij gevoel van (mede)verantwoordelijkheid. Rollen en 

verantwoordelijkheden nu nog diffuus. Wie is en voelt zich nu waarvoor verantwoordelijk? 
 

 Integreren in omgevingsbeleid  
> Klimaatadaptatiestrategieën landen in omgevingsvisies, programma’s en –plannen. 
> Concretiseren: geen visie zonder uitvoeringsprogramma. 
> In het omgevingsbeleid ook aandacht voor het bestaande. Voor nieuwe woonwijken is de 

opgave niet zo moeilijk. Vooral de bestaande bouw is lastig.  
> Kans: opgaven voor klimaatadaptatie en energietransitie samenvoegen. 

 
 

Economie/landbouw/natuur 
 
TOELICHTING OP HET THEMA 

Klimaatextremen kunnen tot economische schade leiden, zoals verdroging in de landbouw en van 
natuurgebieden, bodemdaling met gevolgen voor funderingen/buisleidingen/waterhuishouding, 
wateroverlast die schade kan veroorzaken aan woningen en bedrijven leiden en oogsten doet 
mislukken. We zullen beter zicht moeten krijgen op de gevolgen van klimaatextremen en 
maatregelen moeten ontwikkelen om ons daartegen te wapenen. Wat zijn in Zeeland en Zuid-
Holland de voornaamste bedreigingen? Kunnen we deze zelf de baas of hebben wij daar steun van 
het Deltaprogramma voor nodig? 
 

Knelpunten 

 Bodemdaling: leidt tot grote kosten en problemen met de waterhuishouding. 

 Wateroverlast: leidt tot schade en overlast; op sommige locaties is feitelijk geen landbouw 
meer mogelijk. 

 Droogte en verzilting: we doen te weinig aan het vasthouden van zoet water. 

 Nieuwe functies: kiezen we daarvoor de juiste plek? 

 Hoe creëren we draagvlak?  

 

Wat moet er gebeuren? 

 Klimaat maakt geen deel uit van het RO-beleid en de ruimtelijke beslissingen die worden 
genomen. Klimaatadaptatie moet een plaats krijgen in de “ladder van duurzame 
verstedelijking” (door provincies en gemeenten) en de functietoekenning vanuit waterbeheer 
(door de waterschappen). 

 Er is een gebrek aan bewustwording in de samenleving. Zowel de overheid, het bedrijfsleven 
als de burger zullen deze bewustwording moeten ontwikkelen. Dat lukt niet door van bovenaf 
maatregelen op te leggen. Het is essentieel om voor een gebied een vitaal toekomstbeeld te 
schetsen. 

 Klimaatproblemen kunnen lokaal tot grote kosten leiden, bijv. bodemdaling die zich voordoet 
in een beperkt gedeelte van Nederland. Deze kosten kun je niet afwentelen op een individuele 
gemeente, maar vergen solidariteit tussen de landsdelen. Er zal een vorm van landelijke 
financiering moeten komen, zoals bijvoorbeeld ook bij het HWBP is gebeurd. 
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 Klimaatadaptatie mist regie. Er zal coördinatie plaats moeten vinden tussen de verschillende 
opgaven en programma’s. 

 Stimuleer het delen van kennis, zodat innovaties overal in Nederland kunnen worden 
toegepast. Nieuwe technieken en oplossingen, kostenbesparingen e.d. moeten snel 
landsbreed worden toegepast. 

 De structuur van het Deltaprogramma RA behoeft aanpassing. Nu wordt vooral naar de regio 
gekeken. Maar coördinatie en financiering behoeven een landelijke aansturing, terwijl de 
uitvoering vooral regionaal kan worden aangepakt. 

 
 

‘Energieke samenleving’ (maatschappelijke participatie) 
 

TOELICHTING OP HET THEMA 

De gevolgen van klimaatverandering kunnen niet door de overheden allen worden opgelost. 
Burgers en bedrijven zullen zelf ook maatregelen moeten nemen en risico’s accepteren.  
Wat is nodig om de samenleving hierop voor te bereiden en te mobiliseren? Hoe kan het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie daar een bijdrage aan geven. 

 

Algemeen (relevant voor regionale uitwerking) 

 De overheden kunnen en zullen veel doen aan de klimaatopgave en toch zal de overlast bij 
burgers toenemen. 

 In algemene zin moet de overheid meer responsief en faciliterend open gaan staan voor burger 
initiatieven. Zonder visie en stimulering is alleen wachten op burgerinitiatieven te makkelijk. 

 De overheid gaat nu eenmaal over een deel van de cruciale voorzieningen zoals het riool en de 
openbare ruimte. Dat brengt ook verantwoordelijkheid om proactief de klimaatopgave aan te 
pakken. 

 De communicatie over risico’s en urgentie is totaal anders als er overlast heeft opgetreden. 

 In Almere loopt een experiment waar bewoners vrijheid krijgen en zelf de infrastructuur kunnen 
invullen. 

 Alleen verleiden en ruimte geven is onvoldoende . Uiteindelijk moet je zowel ‘carrot’ als ‘stick’ 
kunnen inzetten. 

 Inrichting van schoolpleinen kan op een effectieve wijze bewustwording stimuleren. 

 De aanpak van de maatschappelijke opgaven wordt soms beperkt door de ‘verschotting’ van 
financiële middelen. Dit speelt bijvoorbeeld in de afvalwaterketen waar besparen van aanvoer 
van hemelwater naar de AWZI tot kostenreductie bij het waterschap leidt maar investeringen 
vergt van de riool beheerder (gemeente). Andere financiële arrangementen kunnen helpen 
(voorfinanciering). 

 We moeten leren van de andere Deltaprogramma’s. Al is deze opgave veel maatschappelijker 
en minder sectoraal dan voor veiligheid en zoetwater. 

 Omgevingsvisie en de processen daar naar toe bieden een uitgelezen kans om de 
klimaatopgaven inclusief bodemdaling te verbinden aan andere maatschappelijke opgaven.           

 Rijksfondsen voor stimulering en ook investeringen zullen helpen. 
 

Wat moet er in het DPRA? 

1 Beschikbaar maken en uitwisselen kennis en ervaringen. Er liggen grote kennisvragen die 
een gestructureerde aanpak en agenda vergen. Ook zijn er al veel initiatieven ondernomen. 
Door uitwisseling van zowel de goede als de minder succesvolle ervaringen kunnen we veel van 
elkaar leren en ook inspireren 
> Niet alleen over techniek vergt innovatie ook governance en regelgeving (bijvoorbeeld 

omtrent financiële prikkels bij stimulering). 
> Bij alle voorbeelden moet ook rendement en doelmatige inzet van publieke of private 

middelen een aspect zijn (catalogus). 
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2 Communicatie/bewustwording De bewustwording over risico’s vanuit de klimaatopgaven en 

de grenzen van de mitigatie moet ook in de regio gevoerd worden specifieke op de opgaven die 
spelen. Een heldere nationale lijn en facilitering kan daarbij wel helpen (analoog Ons Water). 
Een serie als ‘Als de dijken breken’ biedt ook momentum. 

 
3 Opgaven in beeld krijgen en witte vlekken wegwerken Dit is vanzelfsprekend een regionale 

verantwoordelijkheid (inclusief RWS) maar het Deltaplan kan bijdragen in instrumenten en 
voorzieningen. Dat gaat over ontsluiten informatie en generieke tools zoals de klimaatatlas, 
neerslaginformatie, inundatiemodellen, waterlabels etc. Daarbij horen ook risicoscenario’s 
waarop de regio’s eventueel zelf een ambitie kunnen kiezen. 

 
4 Effectieve organisatie en governance De focus van de uitvoering ligt in de regio’s die daarvoor 

een eigen organisatiemodel moeten kiezen bij voorkeur aansluitend op bestaande structuren 
(in Zuid-Holland de regionale tafels ruimte en economie ?). Vanuit de regionale vrijheid en 
verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie moet een opschaling naar een nationale 
aanpak worden opgezet zonder een zware kerstboom op te tuigen. 

 
5 Discussie over de grens aan de huidige inzet op collectieve maatregelen gericht op 

preventie Het Nederlandse waterbeheer in de veiligste Delta ter wereld is gebaseerd op vooral 
collectieve maatregelen gericht op preventie. Prikkels zoals in het Amerikaanse systeem om 
burgers en verzekeraars verantwoordelijkheid te laten nemen voor omgaan met risico’s en 
maatregelen ontbreken vrijwel.  
> Verzekeraars vormen een belangrijke schakel bij de rol– en risicoverdeling tussen de 

publiek en privaat. Ook als het gaat over aanzetten tot private voorzieningen (analoog aan 
kortingen op de inboedel verzekering bij inbraakpreventie). Deze gesprekken moeten op 
nationaal niveau worden gevoerd.   

> De traditionele inzet op preventief ten opzichte van curatief kan tegen grenzen aanlopen 
van haalbaar- en betaalbaarheid. In de USA pakt de overheid alleen zaken als 
evacuatieroutes en mogelijkheden op.  

 
6 Stimuleren randvoorwaarden voor synergie met transities zoals voor energie De energie 

transitie zal grote impact hebben op de openbare ruimte. Om van het gas af te gaan moeten 
alle straten open. Klimaatadaptatie zou daarbij moeten meeliften. Hetzelfde geldt voor 
verdergaande digitalisering (glasvezel). De regio’s moeten dit oppakken een nationale visie 
helpt daarbij.  
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Infrastructuur (ICT/Mobiliteit/Vitale bescherming) 
 
TOELICHTING OP HET THEMA 

Onze samenleving kan niet functioneren zonder infrastructuur, zowel op het gebied van mobiliteit 
als de infrastructuur voor onze nutsvoorzieningen en ICT. Uitval van infrastructuur leidt tot 
maatschappelijke ontwrichting en grote economische schade. Klimaatextremen kunnen uitval van 
infrastructuur veroorzaken, zoals problemen met bruggen en spoor door hitte, uitval van 
elektriciteit door wateroverlast, hitte of een overstroming, cascade-effecten die ontstaan omdat 
vitale netwerken elkaar direct beïnvloeden, onze gezondheidszorg die overbelast raakt bij een 
hittegolf. Hoe zorgen wij dat onze infrastructuur robuuster wordt en de samenleving blijft 
functioneren? Wat zijn in Zeeland en Zuid-Holland de voornaamste bedreigingen en hoe denken wij 
deze het hoofd te kunnen bieden? 
 

Knelpunten 

 Hoogwaterbescherming hoort bij deze infrastructuur, maar is buiten beeld gehouden, daar is 
voldoende aandacht voor. 

 Ondergrondse infrastructuur is te onzichtbaar. Hier ligt een groot knelpunt, doordat hier grote 
en kostbare ingrepen verwacht worden. Niet alleen voor het vergroten en verbeteren van het 
rioolstelsel, maar ook door de toename van andere functies (energie, ICT) in de ondergrond.  

 De vitale infrastructuur is kwetsbaar voor calamiteiten. Er wordt (o.a. in de ruimtelijke ordening 
en in de uitvoering) te weinig aandacht besteed aan kwetsbaarheid van vitale infrastructuur als: 
> ontsnappingsroutes bij overstromingen 
> ICT, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen 
> bruggen (vastzitten bij warmte) 
> kwetsbare objecten als ziekenhuizen, mogelijke vlucht- en opvanglocaties 

 

Wat moet er gebeuren? 

 Voor veel ondergrondse infrastructuur, maar ook voor wegen en bruggen geldt dat aanpassing 
en vervanging nu een beheerkwestie is. Onderhoud en vervanging vindt nu veelal projectmatig 
plaats op afzonderlijke onderdelen. Dit kan beter gedaan worden in een programmatische 
aanpak met een perspectief over een langer tijdvak, waarbij klimaatverandering goed in 
uitvoeringsdoelen vertaald wordt. Hierdoor kan het geld in beheer en onderhoud, vaak een 
aanzienlijk deel van het budget, efficiënter worden ingezet, ook om te anticiperen op 
klimaatverandering. 

 Klimaatverandering en kwetsbaarheid van vitale infrastructuur moet een essentieel onderdeel 
worden van de ruimtelijke ordening. Het huidig ruimtelijk instrumentarium is daarvoor 
ontoereikend, omdat klimaatverandering maar één van de punten is waarop ruimtelijke 
ontwikkelingen worden getoetst. Dit heeft tot gevolg dat er nog steeds woonwijken worden 
gebouwd in laaggelegen kwetsbare gebieden, geen aandacht in ontwerp wordt besteed aan 
mogelijke vluchtroutes, dat bij de bouw van schakelstations en ziekenhuizen onvoldoende 
aandacht is voor overstromingsrisico’s, etc. etc. Om dit te veranderen kan de regelgeving op 
rijks- en provincie niveau worden aangescherpt. Voor nieuwbouw kan al preventief worden 
gebouwd, bijvoorbeeld door nutsaansluitingen in huizen niet onder NAP aan te leggen. 

 Verbeterde samenwerking tussen overheden onderling, waarbij de inzet van een gezamenlijk 
gedragen omgevingsvisie en een ketenaanpak genoemd zijn als instrumenten waar overheden 
elkaar op kunnen vinden. 

 Verbeterde samenwerking met de nutsbedrijven, die verantwoordelijk zijn voor aanleg, beheer 
en onderhoud van de vitale infrastructuur. Voor deze (semi)private partijen (NS, Tennet, ICT 
bedrijven, water, elektra) moet klimaatverandering een centrale rol gaan spelen in hun 
bedrijfsvoering om zodoende deze infrastructuur robuuster te maken. 

 Betere bewustwording van de inwoners over de risico’s van klimaatverandering. Voor 
overstromingen zijn de inwoners van Nederland goed beschermd, maar onvoldoende 
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voorbereid. En ook de andere gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en 
hittestress, zijn onvoldoende bekend. Bewustwording alleen is echter niet voldoende, er moet 
ook voor mensen een handelingsperspectief tegen overstaan. Het ondersteunen en 
ontwikkelen van mogelijkheden waarmee mensen zelf verbeteringen in hun omgeving tot 
stand kunnen brengen is hierbij noodzakelijk. En als hierbij een subsidietraject of 
stimuleringsregeling wordt opgezet, laat het dan eenvoudig, begrijpelijk en toegankelijk zijn. 

 

Hoe realiseren we dat? 

 Inventarisatie van kwetsbare infrastructuur is werk wat nu al in en door de regio’s gedaan kan 
worden. Zie ook het voorbeeld van Noord Beveland, waarbij coupures (tunneltjes) in 
secundaire waterkeringen in beeld zijn gebracht, maar ook de mogelijkheid om grond te 
gebruiken om een helikopterplatform aan te leggen.  

 Ketenaanpak met overheden en nutsbedrijven, o.a. in riolering gebeurt al, maar kan worden 
versterkt en verbeterd. Vaak is dit nu gericht op beheer en ontbreekt nog de lange termijn 
verbinding met klimaatverandering. 

 Bewustwording en betrokkenheid van burgers is vaak succesvol nadat er iets mis is gegaan, 
bijvoorbeeld na wateroverlast als gevolg van hevige regenval. Dat moment kan gebruikt 
worden om gezamenlijk het probleem aan te pakken en onder de aandacht. 
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Conclusie en afsluiting 
 

Stefan Kuks 

 
 
Voorzitter landelijke  
stuurgroep DPRA  
Watergraaf Vechtstromen 

“Bij de pitches viel op ‘laten we vooral regionaal aan de slag 
gaan, doe niet teveel vanaf nationaal niveau’. Toch hoor ik ook 
zeggen dat er duidelijke richtinggevende uitspraken nodig 
zijn. […] In de regio moet het gebeuren, synergie, gevoel voor 
problematiek. Nationale uitspraken kunnen krachtig sturend 
zijn. […] De verhouding publiek-privaat. Er is 20% van de 
ruimte openbaar en 80% privaat. Er moet daar dus ook veel 
gebeuren. Anders dan andere deltaplannen zal hier ook de 
private verantwoordelijkheid moeten worden aangespannen. 
Meer annosaxische elementen uitwerken in dit plan. Schade 
zullen we nooit helemaal kunnen voorkomen, dus we moeten 
ook bekijken wat we doen als er schade is. Deels kun je dat 
bijsturen met beheer en onderhoud. […] Private actie kun je 
ook vanuit het collectieve domein extra stimuleren met een 
helpende hand vanuit publieke regelingen bijvoorbeeld.” […] 
“Het fenomeen bodemdaling, een duidelijk aspect van 
droogte, ingewikkeld maar omvangrijk. We zoeken maximale 
synergie tussen de onderwerpen en dus ook bodemdaling 
wordt meegenomen.” […] 
“Een interessante koppeling vond ik dat ruimtelijke adaptatie 
nooit gaat lukken als je de energietransitie niet meeneemt. 
Belangrijk voor stuurgroep is dus om te kijken waarom dat een 
noodzakelijke voorwaarde is.” […] 
“Zeeland, een mooie pilot. Door langdurige warmte in de 
zomer warmt zeewater op en dat komt weer terug naar land. 
Dat was heel leerzaam. Het delen van kennis is belangrijk. We 
moeten het vraagstuk goed uitwerken met behulp van kennis. 
Nog lang niet altijd concreet, daar moeten we nog een en 
ander aan doen. Dan moet daar de visie, het aan de slag gaan 
en geld bijkomen. Verantwoordelijkheid moet daarbij 
ontstaan, een gezamenlijke aanpak!” […] 
 
Wat kan je daar als Rijk in faciliteren?  
“Het Rijk kan niet zeggen jullie móeten samenwerken, dat 
werkt niet. Op nationaal niveau kun je wel een bonus zetten 
op waar goed wordt samengewerkt. 
Denk niet dat het Rijk nu ineens veel meer geld beschikbaar 
kan stellen. Zij kunnen stimulerend functioneren, maar niet 
overnemend.” 
 
“De witte vlekken, die moeten we in kaart brengen en 
monitoren. Er moet een soort methode in de regio’s komen 
om dat te kunnen doen. Een soort stresstest of andere zaken. 
We moeten het besef van knelpunten realiseren, het debat 
moet ontstaan. Waar gaan we mee aan de slag, welke risico’s 
houden we, wat kan de samenleving zelf doen et cetera?”[…] 
 
“Dan vanuit de trits weten, willen en werken. Weten: waar 
zitten problemen en knelpunten. Willen: waar wil je collectief 
wat en waar komt ook het private domein in beeld. Werken: 
samenwerking. 
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Adri Bom-Lemstra 

 
Gedeputeerde 
Provincie Zuid-Holland 
 
 
 
 
 

“Sommigen hebben gezegd, we zijn maar met weinigen, maar 
ik ben wel onder de indruk van wat er over tafel is gekomen 
vandaag. Misschien is het niet compleet, maar we zijn snel in 
staat het compleet te maken.”[…] 
 
“Dat handelingsperspectief, hoe gaan we dat snel oppakken?  
Dingen die ik echt meeneem:  

 Het verschil tussen wat overheden kunnen en dat 80% 
privaat zit. Dus anderen moet ook iets doen. Je kunt ook 
niet alles doen en oplossen, maar de samenleving 
verwacht dat wel zo. Aan deze bewustwording is nog wel 
wat te doen. Het moet een gedragen beeld voor de 
samenleving worden. Zwaar, maar leuk, en dat gaan we 
aanpakken! 

 Besturen die we al hebben combineren. Digitalisering en 
energie bijvoorbeeld. 

 Ook ben ik het zeer eens met kijken naar wat we op 
welke schaal moeten doen. We hebben er allemaal taak 
in en dat moeten we met elkaar verbinden. 
 

Het programma zal ons een duwtje in de rug geven, maar laat 
je niet weerhouden om vast aan de slag te gaan.” 
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Interviews na afloop van de 4e regiotafel 
 

Hans Middendorp, Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Delfland 
Wat is ervoor nodig om sneller en meer in te spelen op de klimaatverandering? 

“We moeten niet proberen een alomvattend plan te maken, maar meer in 
netwerkbenadering doelen te stellen. Ook moet afstemming plaatsvinden in 
de uitvoering!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Caljouw, beleidsmedewerker Ruimte bij Provincie Zeeland 
Wat doet u zelf? Wat gaat u zelf doen aan ruimtelijke klimaatadaptatie? 

“Ik werk aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Provincie en 
Waterschappen hebben het initiatief om tot provincie brede samenwerking te 
komen. Alle overheden, maar ook de veiligheidsregio, GGD en 
onderwijsinstellingen. In het kader van de samenwerking is er een 
uitvoeringsprogramma gemaakt. Wij zijn dus nu al met concrete acties bezig.” 
 
 
 
 
 
 

Sofie Stolwijk, projectleider Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
Wat vindt u van de bijeenkomst en heeft deze wat opgeleverd? 

“Het was een mooie bijeenkomst, met goede, interessante pitches en erg 
mooie voorbeelden. Goed dat ze ook in Zeeland bezig zijn met hittestress.” 
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Dilia Blok, wethouder RO bij gemeente Krimpenerwaard en 

voorzitter van het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen en 

Natuur, water en recreatie bij regio Midden-Holland 
Wat is volgens u een goed geslaagd voorbeeld van ruimtelijke 
klimaatadaptatie? 

“In de Krimpenerwaard zijn we bezig met de uitvoering van 

gebiedsovereenkomst Veenweide. Dat is komen tot herinrichting van het 

polderlandschap, mede gebaseerd op waterbeheersing en bodemdaling. 

Daarin hebben we keuzes gemaakt; waar is de landbouw in de toekomst 

vitaal en waar kan de agrarische sector dus verder en waar ligt meer prioriteit 

op de wateropgave en heeft dus de natuur een betere bijdrage.” 


