
Klimaatadaptatie
Workshop D: Wat leg je waar vast?

Met: Teun Terpstra, Hanneke Vreugdenhil en Wouter Egas



Wouter Egas
Gemeente Almere

Hanneke Vreugdenhil
HKV Lijn in Water

Teun Terpstra
HKV Lijn in water 

Hogeschool Zeeland

Wie is Wie?

En wie bent u?



Laat u inspireren: “Droombeelden Almere 2050”

En nu aan de slag! 

Vraag 1: verantwoordelijkheden

Wat regelt u collectief en waar geeft u ruimte aan eigen 
verantwoordelijkheid / initiatief? 

Kaartjes voor in de boom 

Vraag 2: onzekerheden 

Wanneer is uw omgeving waterrobuust en klimaatadaptief? Hoe gaat u 
om met onzekerheden tot 2050?

Kaartjes voor in de boom

Vraag 3: detailniveau

Tot welk detailniveau gaan uw Omgevingsvisie en Omgevingsplan in op de 
klimaatrisico’s? 

Kaartjes voor in de boom

Wat gaat u doen?



Droombeelden Almere



BlauwGroen Almere







Oosterwold



Realiseer je droomhuis



En nu aan de slag! 



Vraag 1: verantwoordelijkheden
Wat regel je collectief en waar geeft je ruimte aan 

eigen verantwoordelijkheid?

De bungee jump maatschappij
Hans Boutellier, De veiligheidsutopie

“Eigen 
initiatief 
eerst!”



Vraag 1: verantwoordelijkheden
Wat regel je collectief en waar geeft je ruimte aan 

eigen verantwoordelijkheid?



Vraag 1: verantwoordelijkheden
Wat regel je collectief en waar geeft je ruimte aan 

eigen verantwoordelijkheid?

In groepjes van 5 personen:

• Wateroverlast

• Droogte

• Hitte

• Overstromingen



Waterveiligheid oplossing 

laag 2 en/of 3

Gemeente stemt af met 

provincie/ waterschap over 

keuzes irt. waterveiligheid 

(par.2.3)

Waterveiligheid middels 

regionale kering, laag 1

Borging in 

bestemmingsplan

(Gemeente)

Borging in VFL 

(Provincie)

Vraag 2: onzekerheden 
Wanneer ben je waterrobuust en klimaatadaptief? 

Hoe ga je om met onzekerheden tot 2050?



Vraag 2: onzekerheden 
Wanneer ben je waterrobuust en klimaatadaptief? 

Hoe ga je om met onzekerheden tot 2050?



Kustzone Almere Haven

Het bouwen van gebouwen is 
slechts toegestaan indien:

1. begane grondvloer op 
minimaal NAP +1,5 
danwel …

2. wanneer een hiermee 
vergelijkbare bescherming 
tegen overstroming wordt 
bewerkstelligd.



Vraag 2: onzekerheden 
Wanneer ben je waterrobuust en klimaatadaptief? 

Hoe ga je om met onzekerheden tot 2050? 
Hoe maak je onzekerheden inzichtelijk? Wiens taak?

In groepjes van 5 personen:

• Wateroverlast

• Droogte

• Hitte

• Overstromingen



Vraag 3: detailniveau
Tot welk detailniveau moeten omgevingsvisie & 

omgevingsplan ingaan op de klimaatrisico’s?



Vraag 3: detailniveau
Tot welk detailniveau moeten omgevingsvisie & 

omgevingsplan ingaan op de klimaatrisico’s?



In groepjes van 5 personen:

• Wateroverlast

• Droogte

• Hitte

• Overstromingen

Vraag 3: detailniveau
Tot welk detailniveau moeten omgevingsvisie & 

omgevingsplan ingaan op de klimaatrisico’s? 
Wat en waar leg je vast hoe je omgaat met 
verantwoordelijkheden en onzekerheden? 



Zet uw boom op!


